










শরীপ্রগৌর-নিত্যাননাদ্ৈত-্রীপাদপন্সেভ্যে। নমঃ । 

শ্রীশ্রীভক্তিরত্-হার। 
টি পো উ ক ৩ সি 

৩০১৯০ স্পট 

বনুম্থানে ব্যাখ্যা, শব্দার্থ, ভাবার্থ, অনুবাদ ও সিদ্ধান্তাদি সহ, 
শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রতুর দাসাগু্দাম 

শ্রীরাধানাথ কাবাসী কর্তৃক সম্পাদিত। 

এ পীশাশাশশাাপপীসিপিপিপপাশ 

তৃতীয় সংস্করণ। |. 
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প্রান্যনুড়ি্জ। 

শ্রীশ্বীমষনমোহন-মন্িল্র হইন্ডে প্রক্ষাম্পিভ্ | 
প্রকাশক 

রীজ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ। 
প্ীশ্যামপদ তরফদার । 

মূল্য ৪ টাকা । 



তব সততং বিষুবিন্র্তব্যো নো জাডুচিৎ। 
অর্ক বিগি'নিষেধা স্যরেতয়োরেব কিন্বরা:॥ 

শ্ীপ্নপুরাণ। 

কর সর্বক্ষণ ্রবিষু-ম্মরণ। 
ক্ষণমাত্র তারে তুলল না কখন। 

এ বিধি নিষেধ মকলের রাজ 

বিধি ও নিষেধ আর সব প্রজ 

আরাধিতো যদ্দি হরিস্তগসা ততঃ কিং 
নারাধিতো৷ যদি হুরিস্তপস। ততঃ কিং। 

অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপস। তত; কিং 

নান্তর্বহির্ধদি হরিস্তপস! তত: কিং। 
শ্রীনারদগঞ্চাত্র ॥ 

করয়ে যে জন হরি আরাধন, 

তপস্তায় তার কোন্ প্রয়োজন? 

না করে যে জন হরি আরাধন, 

কি করিবে তারে ন্ তগ-মাচর্ণ 
অস্তরে বাহিরে ্ হরি শোছে যার, 
কোন্ গ্রয়োজন তপ্যায় তার ৰা 

অস্তরে বাহিরে হরি নাহিযার/ 
তপত্যা করিয়া 'কিব! ফল তার 

১.5. 6 742 ন, কীট কীট 
কমল। প্রিন্টিং ওয্ার্কস্ হইতে 
্ীগোরাটাদ মুখাজি বর্তৃক মুদ্রিত। 



প্রনীগোরনিত্যানন্-প্র্রীরাধামদনমোহন-্রপাদপন্নেড্যে। নমঃ | 

নিসব্েদন্ন। 

সংসারসিন্ধ-তরণে হাদয়ং যদি স্তাৎ 

মন্বীর্ভনামৃত-রসে রমতে মনশ্চেৎ। 

প্রেমাঘুধো বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি- 

শ্চৈত্থচন্্র-চরণে শরণ প্রয়াত । 

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীপঃ কলৌ 
সমপিতুমুঘ্নতোজ্জলরসাং স্বতক্তি*শ্রিয়ং। 
হুরিঃ পুরট-মুনার-ছাতি-কার- সন্দীপিতঃ 

সদ! হ্বগয়স্কনদরে ক্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ 
কৈবলাং নরকায়তে ব্রিদশপুরাকা শপুষ্পারতে 
ুর্দান্তেকতরি-কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংয্ায়তে। 
বিশ্বং পূর্ণসথায়তে বিধি-মহেন্তরাদিশ্চ কীটাঁয়তে 

যৎকারপাকটাক্ষ-বৈগুবব্তাং তং গোরমে স্তমঃ | 

গুরবে গৌরচজ্জায় রাঁধিকাটৈ তদালয়ে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তণ্ুক্তায় নমো নথঃ ॥ 

্ীমান্ রাসরসারন্তী বংশীবটহট-স্থিতঃ। 
ন্ বেগুহনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শরিয়েহস্ত নঃ॥ 

পতিজ-পাবন পরম-দয়াময়, প্রীবৈষ্বগণের শ্রীচরণ-কুপায় এই অযোগ্য 
হতে “ভীতীভকির-হার” এবিত হইযাছে। নান। রত-সমূদ্র হইতে অমূল্য 
রাজি সংগ্রহ পূর্বক. এই অনন্য “হার গ্রধিত হইয়াছে বটে, কিন্ত অযোগ্য 
তে গরধিত হওয়ায়, ইহ হয় ত.কঠে ধারণ করিবার অযোগ্যই হইয়াছে; 



তথাপি ভক্ত*মহোদয়গণ দোধট্টি-পরিশূন্ঠ ও গুণগ্রাহী বলিয়া, তাহার! এই 
অমূল্য-ারের গ্রশ্থন-দোষ পরিহার পূর্বক কেবল রত্বের আদর করতঃ সাদরে 

ইহা! কঠে ধারণ করিবেন এই আশার আনন উৎফুল্ল হইতেছি এবং তাহার! 

কৃপা করিয়। যেন তাহাই করেন তজ্জন্ক করযোড়ে তাহাদের শ্রীচরণ-সমীপে 

সকাতরে গ্রাথনা ও বারম্বার নমস্কার করিতেছি 

প্ভী।ীবুহতুক্তি ওতসার”-্রস্থখানি অতান্ত বৃহৎ বলিয়! মুল]াঁধিকা বশত", 

তাঙার গার লইয়া বিশেষ সুপভ মুল্যে নিত্যা-তজনোপযোগী বিবিধ-বিষয়-পূর্ণ এই 

রন্থখনি করা হইয়াছে। আশ! করি সকলেই ইহ! ক্রয় করিতে পারবেন। 

আর ইহা আকারে অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র ও মূল্যে অনেক সুলভ ধলিয়! 

ীপীবৃহ্তক্তিতত্বসারের গ্রাহকগণও নিত্যাসঙ্গিরূপে ইহা! কিণিলে ভাল বই 

মন্দ হইবে না, যেহেতু নিতা-ভজনের জন্তু ইহ। সঙ্গে রাখিবার পক্ষে বিশেষ 

নুবিধাজনক। ধাহাদের নিত্য এক অধ্যায় করিয়া শ্রীমন্তাগবত)শ্রীচৈতন্ততাগবতঃ 

শ্ীচৈত্নচরিতামূত, ব! শ্রগীতা পাঠের নিয়ম আছে, তীহাদিগকে ২৫ দিনের 

জন্ স্থানান্তরে যাইতে হইলে, দৈনিক নিয়ম*রক্ষার্থে এতগুলি গ্রন্থ সঙ্গে না 

লইলে বেশ চলিতে পারিবে, যেহেতু এ গ্রন্থগুলির এক একটী অধ] এই 

প্্ীপ্ীভক্তিরডবুহার"-গন্থের স্থা্ স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন । 

তাহা নিত্য পাঠ করিলেই মহাযাগণের দৈনিক নিয়ম রক্ষ1 হইবে। 

মানব-জম্ম পরিগ্রহ করিয়। একমাত্র গ্রীকষ-ভঙনই যে আমাদের অবস্ঠ- 
কর্তব্য, ইহা সর্বশান্ত্রে একবাক্যে নিরূপিত হইয়াছে? নিয়ে কতিপয় শাস্ত্র" 

বাক্য উদ্ধত করিয়| ইহ] গ্রদশিত হইতেছে, যথ! ২ 

্বন্দপুধাণে--“আলোড্য সর্ব-শাস্থাণি বিচাধ্য চ পুনঃপুনঃ | 

ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেো। নারারণঃ মদ! | 

পল্নপুরাণে "হুরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ | 

ইতরে বরন্গরত্্রাস্তা নাবজেয়াঃ কঙাচন॥” 



1/০ 

মহাভারতে --'যস্ত বিষুং পরিতাজ্য মোহাদন্তমুপাসতে। 

স হেমরাশিমুংস্জ্য পাংশুরাশিং জিুক্ষতি ৮ 

অপিচ সর্বদেব* শিরোমণি)সর্ববারাধাপাদ কণি-পাবনাবতার শ্রগোরসুন্দর 

'অদীম করুণ! করিয়৷ আমাদিগকে সেই মধুরাতিমধুর শ্রুষ্চ-ভজন প্রদান 
করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-তজনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রী/গৌব-ভজন কর! এবং তী|হার 

জনের সর্ব্বকার্ধ্য প্রথমেই কর] আমাদের গ্রধান ও অবশ্ঠ-কর্তব্য | তন্মিমিত্ত 

ভক্তমহো দয়গণ দেখিতে পাইবেন, এই গ্রন্থে একাধারে শ্রীগৌর ও শ্রীরৃষ্- 

ভজন করিবার প্রণ|লী ও সুযোগ-স্থবিধ! অতি সুননর-রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। 
এই গ্রন্থের সমস্ত ব্ষিয়ই মহাজনগণকত গ্রন্ব-সমূহ হইতে সংগৃহীত 

সুতরাং বল! বাহুল্য; সমস্ত বিষয়ই সুগ্রতিষঠিত ও পরম উপাদেয়। ভঞজন- 

সাধন-বিষয়ে এই গ্রন্থথানির দ্বারা প্রীবৈষ্ণবগণের কিছুমাত্র সাহায্য হইলে 

এ দ্বাসের শ্রম সার্থক হইবে। 

আমার পরম-পৃজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণরুপায় এই গ্রন্থথানিকে ভজন- 
সাধনের পক্ষে উপাদের ও উপযোগী করিবার জগত যথাসাধ] প্রয়াস পাইয়াছি, 
কিন্ত অজ্ঞত! ও ভক্তিহীনত। প্রযুক্ত নিশ্চয়ই কৃতকাধ্য হইতে পারি নাই। 
তথাপি করযোড়ে ইহ! নিবেদন করা যাইতে পারে যে, এই একখানি গ্র্থ 

অবলঘন করিয়! ভজন-সাধন করিলেও ভঞন-পথে দিন দিন অগ্রসর হইবার 

সুবিধাই হইবে এবং দিন দিনই ভঞ্জন-ফগ পরিপুষ্ট ও তজ্জনিত আনন্দ 

পরিসন্ধিত হুইতে থাকিবে 7 পরন্ধ বল। বাহুগ্য, ভঙ্গন অবশ্য একাগ্রচিত্তেই 
করিতে হয়। ভজনই হইল মূলবস্ত ; ভজন ব্যতীত কোনও ফলই লাভ কর 

ধার না--তা যেখানে বা যে অবস্থাতে থাকিয়! ভন্গন কর। হউক না কেন। 

এই ভজন আবার থাবিধি করিতে হয়? নিঞ্চপটে, একান্তভাবে, একচিতত্, 

দৃঢ-্শরদ্ধা সহকারে এবং নিফাম ও নিকিঞ্চন হইয়। ভন করিতে হয়, নতুবা 

ভজনের প্রকৃষ্ট ফল বে প্রীরু্ণ্রেম ও তজ্জনিত পরমানন্ন, তাহ! লাভ কর! 



/, 

যাঁয় না। তথাপি শ্রীকষ্চ-তজ্জন অবশ্ত যে কোনরূপে করা হউক না কেন, 

তাহ! কদাচ বিফল হয় না, ফলের তারতমা আছে মাত্র। ভজনের প্রকুষ্ট 

ফল যে শ্রীকুষ্ণগ্রেম, তাঁহা লাভ করিতে হইলে অবশ্য পূর্বোরপে প্রকৃষ্ট 
ভজনই করিতে হইবে। 

এই গ্রস্থের সমস্ত ব্ষি়গুলিই যে মধুরাতিমধুর, তাঁহা গ্রস্থথানি যতই পঠি 
করিবেন তত্তই বুঝিতে পারিবেন যেহেতু ততই ইহা পর পর আরও মধুর 

লাগিবে এবং নিতানুতন বোধ হইবে। অপিচ ইহার কতকগুলি বিষয় নিত্য 
পাঠ করিলে হদয়ে শ্রীতগবডঞ্জন-তত্ব ক্কুরিত হইতে থাকিবে এবং তনলিিত্ত 

তখন তদনুসাবে ভজন করিতে থাকিলে পরম-মজল ও পরমানন্দ লাভ হইবে । 

ল্রীবীবৃহত্তুক্তিতত্বনার”-গ্রন্থের সার লইয়। এই শশ্রীশ্রীভক্তি রত্বুগার”* 

্রন্থথানি করা হইয়াছে বটে তথাপি ইহীতে এমন কতকগুলি বিশেষ 

আবশ্তকীয় ও ভাল ভাল নুতন বিষয় দেওয়। হইয়াছে যে, তাহা 
*ঈীবৃহতক্কিতত্মার” অত বড় গ্রন্থেও নাই, যথা +-_ 

শ্ীশ্রীপ্তরুবন্দনার ব্যাখা; সমস্ত ধানগুপির অনুবাদ ; সমস্ত মন্ত্রগুপির 

অনুবাদ শ্রীরাধারুষের ভোগ-আরতি-কার্তন) অষ্টগ্রহরা দি-সঙ্ার্ডন- 

মহাযান্তের পদ্ধতি; ভোগমাল। বা চৌধট্ট-মহান্তের ভোগ-পদ্ধতি 3 

বৈষ্ণব-সমাদর (ত্যাগী ও গৃহী--উভয়বিধ বৈষণবেরই তুল্য-সমাদর। ) 

্রন্থধানিকে ভ্রম-প্রমাদ-পরিশূন্ত করিবার জন্ক যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি» 
তথাপি মুদ্রাকরের ব৷ এ দাসের অন্ঞরতা ও অনবধানত| বশতঃ যে সমন্ত তুল 

রহিয়। গিয়াছে, মহাত্মাগণ কৃপা করিয়! তাহ! সংশোধন পূর্বরক এ দাসকে 

উহা! অবগত করাইয়! বাধিত করিবেন। 

বল! বাহুল্য, এই গ্রন্থখানির দ্বার] ভক্তগণের ভজন-সাঁধনের কিছুমাত্র 

সাহায্য হইলে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 
এক্ষণে কাগজ শুধু যে দুপ্রাপ্য তাছ। নহে, কাগজের মূল্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি 
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পাইয়াছে এবং ছাপার দাম তদপেক্ষাও অতিরিক্ত বেশী হইয়াছে; তজ্ন্য 
ইচ্ছ! সেও এই গ্রন্থের মূল্য আর কম করা গেল না 

পরিশেষে শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে করযোড়ে ও দানুনয়ে এই নিবেদন যে, 
তাহার! যদি কৃপা করিয়! তাহাদেরই গ্রাণবল্লভের অমৃতময়-কথা-পরিপূর্ণ এই 

কু গ্রন্থথানিকে সাদরে গ্রহণ পূর্বক নিত্য ইহার পূজা ও পাঠাদি করেন, 
তাহ হইলে এদাঁস কৃতকৃতার্থ হইবে এবং দাসের আননেোর লীম। থাকিবে না। 

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। 

গতিতানাং পাবনেভ্যে। বৈষবেভো। নমোনামষ্॥ 

এই গ্রস্থের একমাত্র ম্বত্বাধিকারী মদীয় শ্রীকৃষ্ণভজনাকাজী 

জামাতা শ্রীমান্ পঞ্চানন মণ্ডল; সাং কলমুুর মগ্ডল-বাটী; পৌঃ 

কলন্র ; জেল। ২৪ পরগণ। ; থান! দ্েগঙ্গা ; মহকুমা বারাসাত। 

আমার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থে একমাত্র তাহারই সম্পূর্ণ অধিকার, 
অন্য আর কাহারও নহে। 

ীপ্ীমদনমোহন'মন্দির 
ধান্যকুড়িয়া ; ২৪-পরগণ! | শ্ীবৈধবপদরেণু-ভিথারী দাস 

১ল! পৌষ, ১৩৫২ সাল। শ্রীরাধানাথ কাবাসী। 
শচৈতন্যাষ ৪৬ | 
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সূচীপত্র । 

বিষয়। 

প্ীপ্রীগুরু-বন্দন। 
্ঁ অর্থ 

সপার্ধদ-গ্রীগৌরাঙ্-বন্দন!, 

তই অর্থ 

ীপ্রীবৈষ্ণব-শরণ 

ত্র অর্থ 

শ্ীপ্রীবৈষ্বাঁতিধানং ( সংস্কৃতে বৈষ্ব-বনদন! ) 

শ্রীপ্রীবৈষ্ণব-বন্দন! (বৃহৎ) 
এত অর্থ 

ীপ্রীবৈষব-বন্দন। ( সংক্ষিপ্ত) 

গ্রপ্রহাট-পত্তন 

শীপ্রনাম-সন্ীত্তন 

্রীপ্রীচৌত্রিশ-পর্দাবলী 

্রশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তরপত নাম 

শ্রীপীকষের অষ্টোত্রশততনাম 

পপ্রপ্রার্থন (শ্রীঠাকুরমহাশয়-কৃত ) 

ধ্ঁ অর্থ 

রী প্রেমতক্তিচন্জ্িক। 

ত অর্থ 

পাবওুশ্দলন 

পট । 
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বিষয়। পৃষ্ঠা? 
শ্ীশ্রীস্তবমাল৷ রে ২৩১ 

্রীত্ীগুরুদেবাষ্টকং রঃ ধনী 
অনুবাদ 5 ৰ ২৩২ 

শ্ীপ্রীচৈতসথাষ্টকং রি ২৩৩ 
এ অনুবাদ ॥ ১৭ ২৩৫ 

শ্প্রীনিত্যানন্দাষ্টকং ৫৭ ২৩৭ 

এ অনুবাদ? । ৭৭ ২৩৯ 

প্প্রীমদ্বৈতাষ্টকং ১, ১৪১ 

এ অন্নবাঁদ ১৭ ২৪৩ 

শ্রীশ্রকষচন্দাষ্টকং ++, ২৪৪ 

এ অনুবাদ রে দিন 

শীশ্রীব্রজরাজ-মুতাষ্টকং ১" ২৪৮ 

শ্রীপ্রীজগন্জাথবেবাষ্টকং ** ২৫০ 
এ অনুবাদ *** ২৫১ 

শরীশ্রীদামোদরাষ্টকং ১, ২৫৩ 
এ অনুবাদ ৮ ২৫৫ 

রশ্রীমধুরাষ্টকং ৮০ ২৫৭ 

শশ্রীরাধিকাষ্টকং ১, ২৫৮ 

এ অনুবাদ ৮৯০ ২৬* 

্ীশ্ররাধাষ্টক টা ২৬২ 

শীশ্রীকষ্নামাষ্টকং ৮৯, ২৬৪ 

এ অনুবাদ ০০, ২৬৬. 

শ্রপ্রশিক্ষার্টকং ৮, ২৬৮ 
এ অনুবাদ ৫৪৯ ২৬৯ 
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বিষয়। 

শীনিমধুসথদন-স্তোত্রং 
এ অনুবাদ 

শ্শ্ারুষন্তোত্রং (১) 

& অনুবাদ 

প্রপ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং (২) 

্ত্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী 
প্র পাঠান্তে ধ্যানং 

্ীপরীচাটুপুষ্পাঞ্জলি: 

রীশ্রীভা ষা-চাটুপুষ্পাঞ্জলি 

্ীশ্রীগঙ্গান্তোত্রং 

রশ্রীবিষণো; ফোড়শনাম-স্তোত্রং 

শরীশ্রীরাধায়ঃ সব্রিংশনাম*স্তোতরং 

প্ীপ্ীগোপাল-সংত্রনাম-ন্তোত্রং 

ক্ীপ্রীনুসিংহ-কবচং 

শরীপ্রীগোপাল-কবচং 

প্শ্রীরুষ্₹-কবচং 

্ীশ্রীরাধ!-কবচং 

ধ্যানমালা 
প্ীশ্রীগুরুদেবের ধ্যান 

এ অনুবাদ 

প্প্রগুরুরূপ-সথীর ধ্যান 
এ অন্যান 

পরীঞ্ীগৌরাঙ্গ-মহাগ্রতুর ধ্যান 
এ অন্থ্বাদ 

৩২১ 



বিষয়। 

্রপ্্ীনিত্যানন্দ-প্রতুর ধ্যান 

এ অনুবাদ 

প্ীপীঅহৈত-গতূর ধ্যান 

এ আন্থবাদ 

শ্ত্রীগদাধর-্পত্ডিতগোত্ানীর ধ্যান 

এ অনুবাদ 

শ্রীশ্রীবাস-পর্ডিতের ধ্যান 

এ অনুবাদ 

শ্প্নীবাসাদি-ভক্তবৃন্দের ধ্যান 

এ অনুবাদ 

শ্রপ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (৩টা) 

এ অনুবাদ (৩টা) 

্ীশ্রীরাধিকার ধ্যান 

এ অনুবাদ 
্রপ্নীবাল-গোপাণের ধ্যান 

এ অনুবাদ 
শ্রশ্্ীনবদধীপের ধ্যান 

এ অনুবাদ 

'ীত্ীবন্দাবনের ধ্যান 

এ অনুবাদ 

'আত্মযান 
এ অনুবাদ 

৩৩৮ 

৩৩৭ 

৩৩৮ 
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বিষয়। পৃষ্ঠা 1, 

মন্ত্রমাল। ৮ ৩৩৮ 

্রীতীগুরুধেবের গ্রণাম-মন্ত ০, ৩৩৮ 

এ অনুবাদ রি ৩৩৮ 

শ্ীপ্রীগৌরাঙ্গ-মহাগ্রতূর প্রণাম-মন্ত্র (৫টা) **। ৩৩৮ 

& অগ্বাদ (€টী) ৪, ৩৩৯ 

প্রীনিত্যানন-গ্রতুর প্রণাম-মন্ত্র (২টা) . ** ৩৪, 

এ অন্থুবাদ (২টা) রঃ ৩৪০ 

্রপ্ীঅদৈত-গ্রভুর প্রণাম-ন্ত্র (২ট) নি ৩৪৯ 
এ অনুবাদ (২টা) *** ৩৪১ 

্রীগদাধর-পণ্ডিতের গ্রণাম-মন্ত্ *** ৩৪১ 

এ অনুবাদ *** ৩৪১ 

ীশ্রীবাস-পণ্ডিতের প্রণাম-মন্ 1 ৩৪১ 
এ অনুবাদ *** ৩৪১ 

শপ ্পঞ্চতত্ের প্রণম-মন্ত্ ,১10৩৪১ 

এ অনুবাদ ৮৭5 ৩৪২ 

ত্রীকষ্ণের প্রণাম-মন্ত্ (৪টা) ঢা ৩৪২ 

এ অনুবাদ (৪টা) ৪৪৪ ৩৪২ 

শরঞ্টীরাধিকার গ্রণাম'মন্ত্র (ওটী) ১, ৩৪৩ 

& অনুবাদ ( ৩টী) ৪ ৩৪৩" 

শ্রশ্রুবাল-গোপালের গ্রণাম-মন্ত ১, ৩৪৩ 

এ অনুবাদ ঠা ৩৪৪. 

্রপ্রীতুলসীদেবীর গ্রণাম-মন্ত ০, ৩৪৪. 

এ অনুবাদ নু ৩৪৪. 
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বিষয়। 

'্লী্লীবৈষবের প্রপাম*মন্ত্ 

এ অনুবাদ 

সাধারণ প্রণাম-মন্ত 

এ অনুবাদ 

্রশ্রীষমুনার পপ্রণাম-মন্্ 

এ অনুবাদ 

শশ্্ীগঙ্গর প্রণাম-মন্ 

এ অনুবাদ 

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর স্নান-মন্্ 

এ অনুবাদ 

প্রদক্ষিণ-মন্ত 

এ অনুবাদ 

শ্রীপ্রীচরণামুত-ধারণ-মন্ত 
এ অনুবাদ 

জপার্থে শ্ীনামমালা-গ্রহণ-মন্ত্ 
এ অনুবাদ 

জ্রীনামঞ্জপ-সমর্পণ-মনত 
এ অনুবাদ 

জপাস্তে নামমাল!-স্থাপনমন্ত 
ও অনুবাদ 

কঠে তুলসীমালা-ধারণমন্ 
এ অনুবাদ 

সুলমন্ত্র্প-মমর্পণের মন্ত্র 
এ অনুবাদ 

৩৪৫ 

৩৪৫ 

৩৪৫ 

৩৪৫ 

৩৪৫ 

৩৪৬ 

৩৪৫ 

৩৪৬ 

৩৪৩ 

৩৪৬ 

৩৪১ 

৩৪৩ 

৬৪৭ 

৩৪৭ 

৩৪৭ 

৩৪৭ 

৩৪৭ 

৩৪৮ 

৩৪৮ 
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বিষয়। পৃ্া। 

ত্ীশ্রীহরিনাম-তত্ব ন্ ৩৪৮ 

ধরী শ্লীসম্ষীত্তন ** ৩০৯. 

শ্রীসন্কীর্তনের সাধারণ-বিধি *** ৩৫১ 

প্রীশীঅধিবাস-কীর্তন *** ৩৫৩ 

কু্কভঙ্গ বা নিশাস্তলীল।-কীর্ভন তি 

গ্রভাঁতিক-বীর্ভন ব৷ প্রভাতী ** ৩৬৭ 

ফুলদোল *** ৩৭১ 

শ্লানযাত্র! *** ৩৭৩ 

রথযাত্র। *** ৩৭৫ 

ঝুলনযাত্রা ৮, ৩৭৬ 

শ্রকুষ্চের জন্মলীল।| বা! জন্মাষ্টমী *** ৩৭৮ 

শ্রীরাধিকার জন্মলীল! ব রাঁধাষ্টমী ৮১, ৩৮১ 

মহারাস ৯৯০ ৩৮৪ 

শ্রীঅঘৈতপ্প্রতুর জন্মগীল! বা অধ্বৈত-সপ্রমী: *** ৩৯১ 

্রীনিত্যা নন্দপ্রতুর জম্মলীল! ব। নিত্যানন-ব্রয়োদশী ৩৯৩ 

শীগৌরা-মাগ্রতুর জন্মলীলা বা! গৌরপূর্ণিমা *** ৩১৪ 
দোললীল| বা হোলি ১** ৩৯৮ 

বাসন্তী রাস টা. ৪৯২ 

নগর-কীর্তন ও বিবিধ-কীর্তন *** ৪০৯ 

মধ্যান্ৃকালীন ভোগ-আরতি-কীত্তন *** ৪২১ 

্ীপ্রীগৌরাঙের তোগ-আরতি ০০ ৪২১ 

. জীশ্ররাধারফেয ভোগ-আরতি ৮০ ,. ৪২৩ 



বিষয়। 

সন্ধ্যাআরতি-কীর্তন 

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যা-আরতি 

শ্রীরাধারাণীর সন্ধ্য"আরতি 

শ্রীগোপারদেবের সন্ধ্যা-আরতি 

শ্রীতুলসীদেবীর সন্ধা।-আরতি (২টী) 

্ীতীক্য়দেবী 

্ীশ্রানামমাল! 

রীপ্রীপঞ্চতত্বের ভজন-কীর্তন ( ২টা) 

সসথী শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন-কীর্তন 

্রীপ্রীনাম-কীর্তন 

নিশীথ-কালীন বিহাগড়া-কীর্তন 

যুগল-মিলন (৬টা) 
শুক-শারীর ছন্দ ( ইহা ও যুগল-মিলন ) 

শ্রীহরিবাসরের গৌরন্দ্ 
কাণ্তিকমীসে ও নিয়ম-সেবায় কীর্তন 

নগর-্রমণান্তে গৃহে ফিরিয়! কীর্তন 

মধ্যাহ্ন গ্রসাদ*্ভোঞনকা লীন কীর্তন 

াত্রে এ 

মহান্ত-বিদায় 

নামপুর্ণ 

ন্থীর্ঘনাস্তে হরিধ্বনি ও তন্তে প্রেমধ্বনি 

হরিধবনি 

প্রেমধ্বনি. 

পৃষ্ঠা । 

8২৫ 

৪২৫ 

গ্রিড. 

৪২৬ 

৪২৮ 

৪৩৪ 

৪৩১ 

৪৩৩ 

৪৩৫ 

৪৩৬ 

৪৩৭ 

৪৩৯ 

6৪৯ 

৪8৪৪ 

৪৪৭ 

৪৪৭ 

৪৪৮ 

৪৪৯ 

৪6৯ 

৪৫৩ 

৪৫৩ 

৪৫৩ 



১ 

বিষয়। প্ষা। 

গ্রসাদ-ভোজন-কালীন হরিধবনি ,** ৪৫৪ 

শ্ীপীমন্ত্রগায়ত্রী * ৪৫৭ 

গুজা-নন্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয় *** ৪৬ 
সাধারণ-বিধি ৫১, ৪৬৪ 

আচমন *** ৪৬২ 

অঙ্গুলির নাম '** ৪৬২ 

চক্রমুদ্রা *১, ৪৬২ 

ধেনুমুদ্র। *** ৪৬৩ 

উপচার বা উপকরণ ++ ৪৬৩ 

গঞ্চগব্য **। ৪৬৪ 

পঞ্চামৃত *** ৪৬৪ 

গত্রাদি-অর্পণ “*, ৪৬৪ 

অপ্পণের সাধারণ-বিধি *** ৪৬৪ 

পু্প-চরন ৪৬৪ 

তুলসী -চয়ন রি ৪৬৪ 

তুলসী-অর্পণ ." ৪৬৫ 

গন্ধার্পণ ৮১৪ ৪৩৫ 

গুষ্পা্পন **। ৪৬৫ 

ধুপার্পণ ++ ৪৬৬ 

দীপার্পণ ** ৪৬% 

নৈবেদ্যার্পণ ৪ ৪৬৩৬ 

চনদন-ধর্ষণ ++, 8৬৮ 

জামন **, ৪৬৮ 



১/ 

বিহয়। 

তিলক-ধারণ 

মুদ্রাধারণ 

পঞ্চমালাশ্ধারণ 5৪, 

প্রণাম 5১, 

গ্রনক্ষিণ বা পরিক্রমা 

শ্রীচরণমূতে তর্পণ 

মূলমন্ত্রজপের নিয়ম 

জপ-মাল| ও মালা-জপ ৮৭5 

সন্ধ্যাহিক 

পৃজাপদ্ধতি 

মনঃশিক্ষা 

ভোগমাল! বা চৌধট-মহান্তের ভোগ-পদ্ধতি 
অষ্টপ্রহরা দি-সন্বীর্তন-মহাযজ্ঞের পদ্ধতি 

শ্রীচৈতন্তভাগবতাধ্যায় 

শ্রচৈতগ্রচরিতামৃতাধ্যায় 

শ্রমত্তাগবতাধ্যায় *** 

্রম্রগীতাধায় 2 

শী মষ্টকালায়লীলা-ম্মরণমলন্তোত্রং 

শশ্রীম্টকাশীয-স্মরণীনেব| ৮ 

্রপ্রাদগ্ডাত্মিকা লীলা (দগ্ডটিক| ) 
শ্রশ্বউপদেশামৃতং 

& অনুবাদ 

চার-খাম রি 

শুট]. 

৪৬৯ 

৪৭০ 

8৭৪ 

৪৭5 

৪৭১ 

৪৭১ 

৪৭৩ 

৪8৭৪ 

৪৭৫ 

৪৯৮ 

৫৪৩ 

৫৪৭ 

€৬ও 

৫৬৫ 

৫৬৯ 

৫৬ 

৫৭৩ 

৫৭৮ 

৫৮৮ 

৫৯২ 

€৪৩ 

€৯৭ 



বিধয়। 

চারি-মম্প্রদায় 

মাধবাচা্য-সম্প্রদায়ের ধাম্ছত্র 

মাং চার্ধ-সন্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী-গ্রদর্শন ** 

প্রীরাধিকার স্থিতিতনির্ণয় (১) ও (২) 

শ্ীমন্মহাগ্রভুর মত 

অপরাধ 

সেবাপরাধ 

নামাপরাধ 

বৈষ্ণবাপরাধ 

অপরাধ-ভগ্জন 

সেবাপরাধ-তঞ্জন রর 

নামাপরাধ-ভঞ্জন 

বৈষ্বাপরাধ-ভগ্রন 

ভক্তির চৌষটি-অঙগ-যাজন সা 

্রীপ্রীপঞ্চততব ূ 

“হরে কৃষঃ৮-মহামন্ত্র জপ) ও কীর্তনীয় ৮৪, 

কর্ণে শ্রীহরিনাম-মহামনত্রগ্রধান স্ 

্রীপ্রন্থনিয়ম-দশকং রঃ 

এ অনুবাদ রি 
শরবন্দাবন-ধামের সংঙ্গিগত বর্ণনা 
্ীপ্রীচরিনামর্থ-দীপ্কি 

সংক্ষিপ্ত বৈষব-মদাচার ৪ 

বৈষ্কব-সগীনর ( গৃহী ও ত্যাগী উভয়বিধ বৈধবের তৃল্য-দমাজর ) 

৬১৪ 



১১, 

শুদ্ধ। 

পৃষ্ঠা 

৬৬৬ 

৬৭২ 

৬৭৩ 

৬৭৪ 

৬৭৪ 

৬৭৬ 

৬৭৭ 

ড৭৪৯ 

রাধাবল্লতও 

বলিয়। 

উচ্চ জল 

রত 
নন্দীশ্বরে 

মিলয়ে 

তৃণ-রূপী 
জয় 

বিষয়। 

অষ্টশাক্ষর-মন্ত্ররাজের অর্থ ও মাহাত্যয 

কামগায়তরীর অর্থ 

বৈষণবোছিষ্ট-ভোজন 

অনৈষণবের দ্রুব্য-তক্ষণ-নিষেধ 

হরিনাধ-বিক্রয়-নিষেধ 

সহমনাম-মাহাত্ময 

শ্রমদ্ভগবদগীত।-মহাত্ময 

শ্রমদ্ভাগবত-মাহাত্য 

বৈষবশান্্-মাহাস্থয *** 
ইতি সুচীপত্র মম্পুর্ণ। 

শুন্বিপল্পু। 
( গ্রথমে ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইয়া পরে গ্রন্থ পাঠ করিবেন।) 

ৃষ্ঠা। পঙ.ক্তি। অশুদ্ধ 
৩ ২১ রাধাবল্পহও, 

৪ ২১ বালয়া 

৯ ৪ উচ্ছঙ্খল 

২২ ১৮ রতি 

৫৩ ১৬ নদীশ্বরে 

৫৪ ১২ মিলিয়ে 

৫৫ ২০ তৃগ-রূপ। 

১ ২২ জর 

খ্৮ ১৫ হরে হবে 



পৃষ্ঠ! । 

প্ 

৮১ 

৮৪ 

১৪৫ 

১৫২ 

১৫৮ 

১৫৮ 

১৫৮ 

১৫৮ 

১৮৩৬ 

২5৪ 

২২৩ 

২৩২ 

২৩৯ 

২৪৩ 

| ২৪৪ 

২৪৪৯ 

৫৮ 

২৬১ 

২৬৭ 

৭৩ 

২৮১ 

পঙ.্তি। 

২৪ 

১১ 

১৮ 

টি 

১৪ 

নও 

১২ 

৪ 

১৪ 

১৪ 

২৩ 

১৪ 

১৩ 

অশুদ্ধ। 

আত্তি 

মোর 

যশ:কীর্তন 

করো 

তশ্চাসৌ 

বিলাসান্বত 

গ্রারাধারুষ্ণরই 

কাফি 

তন 
পাতকার 

বাগ 

বাদর্শ 
শ্রীষণঃ 

কয়ি 

ঘন্দাজ 

যাহার 

বদ্িতাত্ম 

চচ্চিত 

পাতন! 

তন্নিত্ 

অতবএ 

নীরাহারে 

করপল্পব 

গুদ্ধ। 

আর্তি 

মোরে 

যশ 

করে] 

রঙগ্চাসৌ 

বিলাসান্বিত 

শ্রীরাধারুষ্ণেরই 
খষি 

তথন 

পাতকীর 

বাগ 
বি 

্বাদূশ 
শ্ীর্যশঃ 

করি 

ছন্বাজং 

যাহার 

নন্ধিতাতু 

চচ্চিত 

গীতনা 

তঙ্নিমিতত 

অতএব 

নিরাহারো 

করপল্লবং 



পৃষ্ঠা ও 

২৮৩ 

২৮৩ 

২৮৪ 

২৮৬ 

২৯৬ 

৩৬১ 

৩৪১ 

৩৮ 

৩১১ 

৩১৩ 

৩২৪ 

৩২৫ 

৩৩৩ 

৩৩৩ 

"৩৬৫ 

৩৮৯ 

৩৮৯ 

৩৮৯ 

৩৪৬ 

৪8৯১ 

৪১২ 

8৭৫ 

পউ.ক্তি। 
১৩. 

১৯ 

৮ 

৭ 

৩ 

১২ 
১৬ 

১৯ 

১৩ 

৮ 

১১ 

১৪. 

১1/5" 

অপ্ুদ্ধ। 

বাসসাং- 

কণিকা 

রুচিমনসি 

কণিক! 

পাতব্র্ণ 

হী 
কৈ 
বন্ধনে! 

সুরাত্তিদ্বো 

সর্ববজীব 

গোপা 

মৌ 

হী 
শ্রীগারাঙ্ 

্রীসন্কীত্তন 

সীথি 

নিকটহি 

সমঝুব 
পাঠ, 

ব্ণের 

হ্হু 

প্রেম 

বক 

শুদ্ধ 

বাসসাং 

কর্ণিক . 

রুচিমনসি 

কণিক 

গীতনর্ণ 
হী 

লৈ 

বন্ধনে! 

সুরা্তিঘ্বো 

সর্ববজীব- 

গোপী 

মৌ 
রী 

শ্রীগোরাঙ্গ 

শ্রস্কীর্তন 
সীথি 

নিকটছি' 

সমুঝব 
গীঠ' 



পৃষ্ঠা । 
৪১ 

৪৫৯ 

৪৮২ 

৪৮৭ 

৪৮৯ 

৪৯৩৬ 

৫১২ 

৫৭ 

৫৭১ 

€৭২ 

৫৯৩ 

৬১৩ 

৬১১ 

৬২৭ 

৬২৮ 

৬৬৭ 

৬৬৮ 

৬৬৮ 

পঙ.ক্তি। 

১৮ 

১১ 

১৪ 

১৮ 

১৪ 

১৬ 

১1%* 

অশ্ুদ্ধ। 

গোঁপ! 

দোষবহ 

জলে 

গুহা গোধ। 

গোপানাং 

ময় 

কাজ 

পদ্ধজা চ্চ্তং 

দায়ুষাং 

পর্ধ্যপাসতে 

মৎপর। 

গ্রজল্লে। 

সদৈষ্ 

হইয়া 
তাহার! 

অতৃজ্জল 

সেবা 

ইচ্ছক 
নান 

গোপা! 

রী 

বহিমুখ 

ইতি শুদ্ধিগত্র সম্পুর্ণ । 

শুন্ধ। 

গোপী 

দোষাবহ 

জল 

গুহা-গোতা 

গোপীনাং 

য়া 

কাজে 

পঙ্কজাচ্চিতং 

দায়ুযাং 

পযৃণপাসতে 

মৎপরাঃ 

প্রজল্লো 

সদৈনধে 

হইয়া থাকে ।' 

তাহারা 

অত্যুজ্জল 
সেবা লাভ 

ইচ্ছুক 
নান৷ 

গোপী 
রা 

বহিমুখ 



১৮ 

হরেন্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। 

বৃহস্নারদীয়পুরাণ। 
সর্ববপাপ-প্রশমনং সর্বেরবা পদ্রব-নাশনং। 

সর্ববদু:খ-ক্ষয়করং হরিনা মানুীর্ত্বনং ॥ 
া রক্মবৈবর্তপুরাণ। 

সর্বত্র সর্ববকালেষু যেইপি কুর্ববস্তি পাতকং। 
নাম-সন্কীর্তনং কৃত্ব। যান্তি বিষ্কোঃ পরং পদং ॥ 

নন্দিগুরাণ। 
হর্ধে প্রভূ কহে-_“শুন ম্বরূপ রামরায়। 

নাম-সঙ্কীর্তন কলৌ পরম-উপায় ॥ 
সন্কীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন। 
সেই ত স্ুমেধা- পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ 

নাম-সঙ্কীর্তনে হয় সর্ধবানর্থ-নাশ। 
সর্ধব-শুভোদয় কৃষে প্রেমের উল্লাস ॥ 

সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন। 
চিন্ত-শুদ্ধি সর্ধবভক্তি-সাধন-উদগম ॥ 

কৃষ্ণপ্রেমোদগম, প্রেমামৃত-আন্বাদন | 

কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামুত-সমুদ্রে মজ্জন ॥ 

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। 
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্ধরসিদ্ধি হয় ॥ 
তৃণাদপি স্তনীচেন তরোরিব সহিষুন]। 

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৮ 



হ এ ১০ 

অগ্াদশ পুরাণ। 
্রাহ্মং পান্মং বৈষ্কবঞ্চ শৈবং লৈঙং সগারুড়ং। 

নারদীয়ং ভাগবতমাগ্েযং স্কান্দ-সংজ্বিতং | 

ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ং মার্কগ্য়েং সবামনং। 
বারাহং মাংস্ং বৌর্দঞ্চ রহ্াপ্াখ্যমিতি ভ্রিষট্॥ 

শ্রীমস্তাগবত। 

্রহ্ম-পুরাণ, পদ্প, বিষু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত,» 

অগ্নি, স্বন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মাবৈবর্ত, মার্কত্রেয়। বামন, বরাহ, মৎস্ত, 

কুন্ম ও ব্রন্ধাগ-পুরাণ__-এই অষ্টাদশ পুরাণ। 
ইহাদের মধ্যে বিষু, নারদ, ভাঁগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ-_এই ছয়খানি 

সাঁত্বিক-পুরাণ। ব্রঙ্গাণ্ বরহ্মবৈবত্ত? মার্কগেয়। ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম_- 
এই ছয়খানি রাঁজসিক-পুরাণ। মত্ত, কৃর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নি--এই 
ছয়খানি হইল তামসিক-পুরাণ। সাত্বিক-পুরাণ-সমূহে শ্রীহরির মাহাত্ম্য 
অধিকরূপে, রাজসিক-পুরাণ-সমূহে খন্ধার মহিমা অধিকশ্রূপে এবং 
তামগিক-পুরাণগুলিতে অগ্নি ও শিবের মহিম! অধিকরূপে বণিত হইয়াছে। 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ-মিশ্রিত শান্ুসমূহে সরহ্তী প্রভৃতি নান! দেবতার ও 

পিতৃলোকের মহিম| কীত্তিত হইয়াছে। ভাগবত অর্থাৎ “্রমন্তাগবত”” 
অষ্টাদশপুরাণের মধ্যে পরিগণিত হইলেও, ইনি সাক্ষাৎ শ্রীকফের অঙ্গ বলিয়া 
পুরাণশ্রে্ হওয়ায়, ইনি হইলেন মহাপুরাণ। বস্তুতঃ ইনি নিখিলবেদের সার 
বণিয়া ইহাকে পঞ্চমবেদ-রূপে প্রতিষ্ঠিত ও পরিগণিত জানিতে হইবে। 

রপ্রগুরবে নমঃ, শ্রপ্ীগৌরচন্্রায় নমঃ, শ্রীস্রীনিত্যানন্দচজ্জায় নম? 

প্রীমদৈতচন্জ্রা় নম, আ্রগরাধরচণ্্রায় নমঃ শ্রশ্রবাসাদি-গৌরভক্ত- 

বৃন্দেভ্যে। নম», শ্রীত্ীরাধাকষ্কাত্যাং নম: শ্রললিতাদি-সধীবৃন্দেভ্যে। নম 

প্রীঅনঙ্গমঞ্রধ্যে নমঃ, শ্ররপমঞ্ধ্যা দি-মঞ্জরীবৃন্দেভে]! নমঃ, শ্রীনবন্ধীপবাসি 

তজবৃনেত্যে। নমঃ, ই্রত্রদবাসিবৃদেভ্যো! নমঃ শ্রীব্রজবাসিবৈফবেত্যো 

নম?) ্রক্ষেত্রবাসিবৈষ্ণবেভে]। নম) সর্বশ্বৈষবেত্যো। নমঃ | 



'দ্রীশ্রীগৌর-নিতযানন্দাদ্বৈত-্রীপাদপন্মেভো। নমঃ । 

শ্রীশ্রীভক্তিরত্র-হার। 

্রীশ্রীগুরু-বন্দন। । 

আশ্রয় করিয়| বন্দে শ্রাগুরুণ্চরণ | 

যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণগ্রেমন্ধন ॥ ধর ॥ 

জীবের নিস্তার লাগি নন্দ-সুত হরি। 

ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি ॥ ১॥ 

মহিমায় গুরু কৃষ্চ এক করি জান । 

গুরু-আজ্ঞ! ছাদে সব সত্য করি মান ॥ ২॥ 

সত্য-জ্ঞানে গুরু"বাক্যে যাহার বিশ্বাস। 

অবশ্য তাহার হয় ব্রঞ-্ভুমে বাস ॥ ৩॥ 

যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন। 

কোন বিদ্বে সেহ নাহি হয় অবসন্ন ॥ ৪ ॥ 
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে । 

গুরু রুই হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে ॥ ৫॥ 



২  শ্রীশ্ীভক্তিরত্ব-হার। 

গুরু মাতা গুরু পিত। গুরু হন পতি। 

গরু বিন! এ সংসারে নাহি আর গতি ॥ ৬॥ 

গুরুকে মনুষ্ু-জ্ঞান না কর কখন। 

গুরুনিন্না কভু কর্ণে না কর শ্রবণ ॥ ৭॥ 

গুরু-নিন্দুকের মুখ কতু না হেরিবে। 
যথা হয় গুরু-নিন্দা তথা না যাইবে ॥৮) 

গুরুর বিক্রিয়। যদি দেখহ কখন। 

তথাপি অবজ্ঞ৷ নাহি কর কদাচন ॥ ৯॥ 

গুরু-পাদপত্ে রহে যার নিষ্টা-ভক্তি। 

জগত তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥ ১০ ॥ 

হেন গুরু-পাদগঞ্প করহ্ বন্দনা । 

যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সবল যন্ত্রণা ॥ ১১॥ 
গুরু-পাদপ্প নিত্য যে করে বন্দন। 

শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ ॥ ১২॥ 

শ্রীগর-চরণপন্প হাদে করি আশ। 

শ্রীগ্তরু বন্দনা করে সনাতন-দাস ॥ ১৩ ॥ 

ইতি শ্রীল-সনাতনদাস-বিরচিত পই্রগুরু-বন্দনা সমাপ্ত । 
পি ০ পীক্পাাশিশিটীশিশি শীত টা শাকিল 

১০ পলা পাপে 

পরীপ্ীগুরু-বন্দনার অর্থ। 
১। এতদ্বার প্রীগ্তরুদেবের অপরিসীম মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। 

শ্রীগুরূদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়াই জ্ঞান করিতে হইবে অর্থাৎ তাহাকে 

কৃষ-তুল্য পূজ্য বলিয়াই ভাঁবিতে হইবে এবং তনবংই তাহার সমাদর 



জীঞ্রীগুরু-বন্দনার অর্থ । ৩ 

চরিতে হইবে। শ্রীমন্ভীগবতের “আচার্ধ্যং মাং বিজানীয়াং” এই বাক্যে 
এবং অন্তান্ত শাস্ব-বাক্যে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলায়, কেহ কেহ 
ঘইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, শ্রীরুষের ন্যায় শ্রীগুরুদেবের পাদপল্লেও 

হুলসী দিতে হইবে এবং ভোজনার্থে তাহাকে শ্রীকুষ্চের প্রসাদ না দিয়। 

সনিবেদিত দিতে হইবে। কিন্তু এই মত দুইটি নিতান্ত অবুক্ত,ভ্ান্তিমূলক ও 
শান্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়াই জানিতে হইবে । এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিচার অম্মৎ-সম্পাদিত 

শশ্রীচৈত্তচরিতামৃশ-গ্ন্থের মধ্য ২২ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । তবে এখানে সামান্য 

কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যগৃহে সাক্ষাৎ উপস্থিত 
কেন তখন, যে শিষ্যের পৰান্ন গ্রহণ কর| তাহার পক্ষে সমাজ বা ভক্তি- 

বরুদ্ধ, সেই শিষ্য তাহাকে ভো|জনার্থে অবশ্য অনিবেদিত অপক্ক দ্রব্যাদিই 
দিদেন? শ্রীগুরুদেব তাহা ভোজনযোগ্যরপে প্রস্তুত করিয়া লইয়। শ্রীরুষে 

নবেদন পূর্বক সেই প্রমাদ গ্রহণ করিবেন; অনিবেদিত কোনও দ্রব্য 

গুরুদেব কদাচ গ্রহণ করেন না। আর যে শিষ্যের পকান-গ্রহণে 
শগুরুদেবের কোনও বাধা নাই, সেই শিষ্য তীহাকে নিবেদিত গ্রসাদই 
দবেন, কিন্বা শ্রগুরূদেব যদি স্বয়ং নিবেদন পূর্বক গ্রসাদ ভোজন করিতে 

গান, তবে তাহাকে অনিবেদিতই দিবেন ; কি মানস-পূজার সকল শিক্যের 

পক্ষেই শ্রীগুরুদেবকে ভোজনার্থে প্রসাদ দিতে হইবে, অনিবেদিত নহে । 

মপিচ সাক্ষাৎ বা অমাক্ষাৎ কোন অবস্থাতেই গুরুদেবের শ্রচরণে তুলসী দিতে 

[ই। শ্রগুরুদে?কে শাস্ত্রে সাক্ষাৎ কৃষ্চ বলিলেও, ইহা সকলেই বুঝিতে 

পারিতেছেন যে, তিনি যে তাই বলিয়া একেবারেই কৃষ্ণ তাহা! নহেন, যেহেতু 

তনি শ্রকষেরর স্তায় ব্রজবল্পভও নহেন, রাধাবল্লভও, নহেন। গোগীবল্লতও 

হেন, মা যশোদার প্রাণধনও নহেন, পিথিপুচ্ছধারী ত্িভঙ্গ মুরলীধরও নহেন, 
কঙ্বা তিনি শ্রীকফের হ্যায় সর্বোর্বধয-সর্বমাধুরধ্য-পরিপূর্ণ, সর্ধশক্তিমান্, 
্ান্ত্যামী, সর্বদোষ-পরিশূন্ত, সর্ববণময়, সর্বন্ত-শিয়োমণি, সর্বর্গগৎপতি, 



৪ শ্রীপ্রীতক্তিরতু-হার। 

সর্বচিত্তবিমোহন-লীলাকাঁরী, সর্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ও নহেন। সুতরাং 

তিনি যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, ইহার অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে, তিনি কৃষ্ণতুলা 
গুজ্য ও আদরণীয়। শ্রীরুষ্জ কখনও এক বই ছুই হইতে পারে না। 
শ্রীগুরুদেবকে কৃষতুন পুজা বলায়, কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, 

গুরুদেব যখন কৃষ্ণতৃন্যই পৃজ্য, তথন শ্রীকুঞ্চের পাদপন্পে বখন তুলমী 
দিতেছি, তখন শ্রীগুরুদেবের পাদপন্নেই বা তুলসী না দিব কেন? 

কিন্তু বুঝিয়! দেখিতে হইবে যে, এখানে পূজা” অর্থে শ্রীকৃষ্ণের 
পুজ| যেরূপ বিধানে করিতে হয়, গ্রীপুরুদেের পৃজাও যে ঠিক্ সেই 
বিধানেই করিতে হইবে, এবূুপ অর্থ বুঝাইিতেছে না, যেহেতু আমরা 

যেরূপ রত্ব-সিংহাঁসনে শ্রীরুষ্ণকে তদীয় বাঁমপার্খস্থ ততগ্রেয়সী শ্রীরাধিক1- 

সমন্বিত করিয়া ভোগরাগ, আবাত্রিকাদি কার্য্যদ্বারা পারিপাট্য সহকারে বিবিধ 

বিধানে পূজা করিয়া থাকি, কই শ্রীগুরুদেবকে ত গ্োগী-সমন্থিত করিয়া 
বা এমন কি তৎপত্রী-সমন্থিত করিয়াও পূজা করি না/কিন্ব। তাহাকে শ্রীকষের 

ন্যার এরূপ বিবিধ বিধানেও পূজা! করিনা। সুতরাং শ্রীগুরুদেব 

শরীরের স্তায় পূজ। হইলেও, উভয়ের পূজার মধ্যে ত গ্রচুর পার্থকা 
পরিলক্ষিত হইতেছে । 'অতএব "পূজা" অর্থে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের 

তায় পূজা অর্থাৎ সম্মান কণিতে হইবে, এই অর্থই বুঝাইতেছে জানিতে 
হইবে। শ্রীগুরুদেবের প্রকৃত স্বরূপ যে কি, তাহ! ঠিকমত জানা না 

থাকিলেই নানা বিভ্রাটে পড়িতে হয়। শ্রীগুরুদেনের প্রকৃত স্বরূপ 

হইল-তিনি কষ্াস: কিন্ত কৃষ্ণদাস বদাচ কৃষ্ণ হইতে পারেন ন! 

বালয়া, গুরুদেবও কদাচ কুষ্জ নহেন; তবে শিষ্য তাহাকে অবস্থাই কষ 

রূপে দেখিবেন অর্থাৎ কৃষ্ণতুপাই তাহার সম্মান ও সমাদর করিবেন, 
কিন্ত তিনি ম্বরূপত; কৃষ্ণনাস বলিয়া, প্রীকচের স্তায় তাহার প্রীচরণে 
কদীচ তুলসী দিবেন না ব তীঁহ।কে শ্রীকফ-প্রনাদ ব্যতীত অনিবেদিতও 



রীনা গুরু-বন্দনার অর্থ। ৫ 

কদাচ দিবেন না, যেহেতু শ্রীরুষ্ণের যে অধিকার, সে অধিকার তাহার 

দামের কর্দাচ নাই বা! হইতেও পারে না॥ এই প্রথাই সদাচীবে সর্ধার 

প্রচলিত শ্রীচরণে তুলসী লইবার অধিকার একমাত্র শ্রীরাধাগোবিন 
ও ক্ীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্াদ্বৈত এবং শ্রীনারা়ণাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিগ্রহগণ 

ঝাতত অন্য আর কাহারও নাই, এমন কিজন্ত কোনও দেবদেধীবও 

নহে, যেহেতু তাহার! সকলেই হইলেন শ্রীরুষ্ণের দাসশ্দাসী। শাস্ে 

শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ রুষ্ণ বণিলেও, উহাব অর্থে তিনি যে রুষ্ণতুণ্য 

পৃজা, এবং প্রকৃতপক্ষে অর্থাৎ স্বরূপতঃ তিনি বে কু নহেন, পরন্থ 

তান যে শ্রীকৃষ্ের দাসমাত্র, তাহাও শানে বিশেষে বুঝাইয়। দিয়াছেন; 

নিয়ে ইহা কিঞ্চিত প্রদর্শিত হইতেছে, যথ| :-- 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুল"গ্রদীপ প্ীল-শিশ্বন|থ-চ ক্রবপ্তিপাদ তগ্গ্রণাত 

প্রীহীুরুদেবা্টকে স্পষ্টই বলিয়াছেন :__ 

সাক্ষাদ্বরিত্বেন সমস্ত-শ্ৈরক্তত্তথা ভাবত এব সধ্ছিঃ। 

কিন্ত গ্রভোর্ধঃ শ্রিয় এন তশ্ত বন্দে গুবোঃ শ্রীটরণারবিনং ॥ 

অর্থাৎ নিথিণ শান্তর ষাহাকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়াই উল্লেখ কবিয়াছেন 

এবং সাধুগণও ধাহাকে মেই হরিরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্ধ 
তথাপি যিনি সেই প্রতু-শ্রীহরির প্রিয়পাত্রমাত্র অর্থাৎ পবমপ্রিয় ভক্ত বা 

দাসমাত,। আমি সেই গ্রীগুরুদেবের গ্াচরণারবিন্দ বন্দনা করি। 

নিখিলবৈষ্ণবপৃজ্য পার্ধদ-প্রবর শ্রন-রঘুনাথ-দাসগোম্বামিপাদ তওগ্রপাত 

মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন :-- 
গুরুবরং মুকুন্দ-গ্রেষটন্বে শ্বর পরমজশরং নন মনঃ। 

অর্থাং হে মন! প্রীগুরুনেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম-জ্ঞানে অর্থাৎ তদীয় 

পরমপ্রির্ ভক্ত বা দাসরূপে সর্বদা স্বরণ কর। 

' উক্ত মনঃপিক্ষার এই অংশের টীকা নিখিলশাক্স-বিশীর? ভাগবত- 



৬ ' স্রীশ্রীভক্তিরদ্ব-হার।' 

শিরোমণি শ্রীমদ্ বলদেব-বিষ্ভাভূষণ-মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা 

পূর্বোক্ত গ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । সংক্ষেপ, ভিনি 

এই মন্তবা গ্রকাশ করিয়াছেন যে, “আচীর্ধ্যং মীমিত্যত্র যৎ এ গুরোঃ 

রুষ্ণত্বেন মননং তত্ত, শ্রীকৃষ্ণ্ত পূজাত্ববদ্ গুরে'ঃ পুজা ্ব-গ্রতিপাদকমিতি 
সর্বমবদাতং1” অর্থাৎ শ্রীমগ্ভাগবতে শ্রীকুঞ্কজ যে বলিয়াছেন, গুরুকে 

আমি ( অর্থাৎ কৃষ্ণ ) বলিয়াই জা'নবে, তাঁহাব অর্থ এই যে, শ্রাগ্ুৎ দেবকে 

শ্রীরু্চের তুল) পূজা অর্থাৎ আদরণীয় বলিয়াই জ্ঞান করিতে হইবে। 

বৈষ্ণব-জগতের মুকুটমণি সব্বশীন্ববিশারদ শ্রীল-শ্রিজীব-গোস্বামিপাঁদ 
ততৎকৃত ভক্তিমন্দর্ভে বলিয়াছেন 2 

“শুদ্ধতক্তান্তবেকে শ্রীপুরোঃ শ্রী শিবন্ত চ ভগবত 

সহাভেদ-দৃষ্টিং ততপ্রিয়তমতেনৈৰ মন্াস্তে।” 
অর্থাৎ শান্তর যে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশিবকে ই্'ভগবানের সহিত অভেদ-দট্টিতে 

দেখিতে বপিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পরম-বিজ্ঞ মুখা মুখা হুদ্ধতক্তগণ এইরূপই 

বিবেচন! করেন যে. গুরুদেব ও শি শ্রীতগবানের প্রিয়তম অর্থাৎ পরমগ্ঠির 

ভক্ত বা দাঁস বলিয়াই শাসনে শ্রীরুষ্ণ সহ তাহাদের এরূপ অভেদ-ৃষ্টির আদেশ 
করিয়াছেন। 

এখানে কেহ কেহ “ণদ্ধভক্তান্বেকে” এই বাকে একে” শবের 

অর্থে কোন কোন? অর্থ ধরিয়া 'কোন কোন শুদ্ধতক্ত” এইরূপ অর্থ করিয়া! 

থাকেন; কিন্ত শ্রীমন্তাগৰত ১৭*ম স্বন্ধ ২য় অধায় 'যান্তুজাক্ষা খিলসত্ব- 

ধায়ি ইত্যাদি ৩* দাগ শ্লোকের (অন্মত-সম্পাদিত শ্রীমন্তাগবত দ্রষ্টব্য ) 

ব্যাখ্যায় শ্রীধর-স্বামিপাদ “একে, শব্ের অর্থে বলিয়াছেন “মুখ্য 

বিবেকিনঃ, অর্থাৎ প্রধান প্রধান বিজ্ঞগগ। তাহা হইলে তদন্নসারে 

শুদবভক্তান্তেকে' ইহার অর্থে পরম-বিজ্ঞ মুখ্য মুখ্য শুদ্ধতন্তগণ' এইরূপ 

অর্থই নিষ্পর হয়। পরন্ধযদি “শুদ্বভক্তান্বেকে', এই বাক্যের অর্থে 



শ্রীশ্রীগুর বন্দনার শর্থ। ৭ 

“কোন কোন শুদ্ধতক্ত' এইরূপ অর্থ ধরা যাঁয়, তাহ| হইলে তত্ব।র। ইহাই 
বুঝায় যে, "গুরুদেব ও শিব যে গ্রীভগধানের প্রিয়তম” এইরূপ অর্থ শ্রীজীব 

গেংস্ব'মিপাদের নিজের অভিপ্রেত নছে বলিয়াই তিনি বপিয়াছেন “কেহ কেহ 

বলিয়। থাকেন। কিন্তু ইহ| যেশ্রীজীবপাঁদের নিজের অভিগ্রেত নহে, এ কথ! 

কদাচ ব্লা যাঁয় না, যেহেতু তিনি 'শুদ্ধভক্তাঃ এই শব্দের উল্লেখ কবিয়া 

ইহাই বুঝাইয়। দিয়াছেন যে, একে” শন্দেব অর্থে “কোন কোন" এই অর্থ 

ধরিলেও, এ সমস্ত শুদ্ধতক্তগণের মত কদীচ অগ্রাহথ করিবাধ নহে ঘেহেত 

তিন তাহাদিগকে 'শুদ্বভন্ত' বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন; তবে যদি তিনি 

শরদ্ধভক্ত' ন| বলিয়। কেবল “ভক্ত এই কথা বলিতেন, তাহ| হইলেও ন| হয় 

“একে শবের অর্থে কোন কোন? এই গর্থ ধবিযাও, তাহ। থে শ্রীজীবপাদের 

নিজ-মত নহে এইবপ মন্তব্য প্রকীশ কব! চলিতে পারিত ; কিন্তু শুদ্ধভক্ত- 

গণের মত ত কদাচ অগ্রাহা করিবাগ নহে ; স্থৃতরাং শ্রীজীবপাদ 'শুদ্ধভক্তাঃ: 

বলার, উহ| যে তাহার নিজেরও মত তাহাই স্পষ্টরূপে বুঝাইয়। ধিয়াছেন। 

শীগুরুদেব যে শ্্রীরুষ্ণের দাস, এই তব পনমারাধ্যপাঁদ শ্রীল-ুষ্ণদাস- 

কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভৃও তংপ্রণীত নিশ্ববিশ্রুত “শ্ীচৈতন্যচরি তামৃত”-গ্রন্থে 

স্প্রূপেই ব্যক্ত করিয়| বলিয়াছেন, যথ| 8 

যগ্পি আমার গুক চৈতনোর দান । 

তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥ 

শ্রীচৈতন্থচরিতামূত আদি ১ম পরিচ্ছেদ। 

এই সমস্ত শাস্ত্রেক্তি দ্বারা শ্রী গরুদেবের শ্রীরুষ্ণদাসত্ব-স্বরূপই স্পটুরূপে 

প্রক্টিত হইয়াছে । এই ৭গুরু-বন্দনা” প্রবন্ধেও ইহার পরেই ২ দাগ 

পয়ারে বলিয়াছেন £- 

মহিমায় গ% কৃঝ্চ এক করি জান। 

এতন্থারা ইহাই ব্যক্ত করিলেন .যে, শ্ীরুষ্ণের যেমন অপার মহিমা, 



৮ সবীপ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

শ্রীগুরুদেবকেও তদ্রপই মহিমময় বলিয়া জ্ঞান করিবে, যেহেতু যে 

গুরুদেব এই স্বৃদুস্তর ভব-সমুদ্র পাব করিবার একমত মুলীভূত, ধাঁহার 

কপা ব্যতীত এই সুদুঃদহ ভব-বন্ত্রণার হস্ত হুইতে নিস্তার পাইবার অন্থ 

আর কোনও উপায় নাই, তাহার যে কি মহামহিমা তাহ! কে বর্ণন! 
করিতে সমর্থ হইবে? সেইজন্যই শান্বে বলিয়াছেন, গ্ুরুদেবকে 

শ্রীরুষ্ণের ন্যায়ই ভক্তি করিতে হইবে, ত।হাঁকে কৃষ্ণ-স্বরূপেই দেখিতে হইবে ) 

পরস্থ 'কৃষ্ণদাস-রূপ তাহার যে প্ররুত-স্বরূপ বা মূলতত্ব, তাহা ম্মরণপূর্বক 

তাঁহীর শ্রীচরণে তুলসী দিয়। বা তাহাকে অনিবেদিত দিয়! থেন 

অপরাধী হইতে না হয়, তদ্দিষয়েও বিশেষরূপ সাবধান থাঁকিতে হইবে। 

শ্রীগুরুদেব নিজে নিজ-তত্ব বিশেষরূপ অবগত আছেন বলিয়।, তিনি নিজ- 
চরণে তুলসী-গ্রহণের কথা ভাবিতেই পারেন না, বরং দিতে গেলে তীত হইয়। 

সরিরাই ডান; অপিচ তিনি শ্রীরুঞ্জ-গ্রসাঁদ ব্যতীত অনিবেদিতও কদাচ 

ভোঁঞন করেন না, বা তাহার পক্ষে তাদশ গ্রবৃন্তি হওয়াও কদাচ 

বাঞ্চনীয় ব শান্ুসঙ্গত নহে। শ্রীগুরদেবকে শাস্ত্রে সাক্ষাৎ রুষ্ণ 

বলিয়াছেন, কিন্ত শাস্ত্রের এই উক্তি কেবল তীয় শি্বোর পক্ষেই গ্রহ, অন্য 

কাহারও পক্ষে নহে একমাত্র শিষ্যই শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরুষ্করূ্পে 

দেথিবেন; তীহাকে তদ্রপে দেখা শিষ্যের অবশ্ঠ কর্তব্য, নতুবা শ্রীপুর" 
চরণে অপরাধী হইয়। শিত্ের সমস্ত ভজন-সাধন সমূলে বিনষ্ট হইয়া 
যাইবে ? পরস্ধ যে শিষ্বের যে গুরুদেব সেই শিষ্য ব্যতীত অন্য কেহই সেই 

গুরুদেবকে কৃষ্ণ বলিয়া দেখেন না, তাহাকে মহামান্য মমুষ্যবূপেই দেখিয়া 

থাকেন এবং তাহার সহিত তগ্ধংই ব্যবহীর করিয়া থাকেন; কিন্ত শীর্ণ 

সন্ধে সেরূপ ভাব ত কাহারও নাই-শকুষ্ণ সকলের নিকটই কৃষ্$, কেহই 

তাহাকে মনুষ্য বলিয়া জান করিতে পারে না; তবে নান্তিকগণ যে তীহাকে 

ঈশ্বর বলিয়। মানে নাঃ সে কথা শ্বতম্্। আবার দেখুন, শাস্ান্ছলারে যে 



শ্রীপ্রীগুরু-বন্দনাঁর' অর্থ । ৯ 

গুরুদেব শিষ্যের নিকট সাক্ষাৎ কৃ, সেই গুরুকেই আবার অবৈষ্ণবো- 
চিত আচরণের জন্য পরিত্যাগ কারবার কথাও শান্বে আদেশ 

করিয়াছেন, যথা £- 

গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কা্য।কা ধ্যমজানতঃ | 

উৎপথ-প্রতিপন্নস্ত পরিত্যাগে। বিধীয়তে ॥ 

শ্রীতক্তিসন্দর্ভ-ধৃত মহাভারত-( উদ্যে।গপর্ধর )-বচন । 

অর্থাৎ “যে গুরু কুকাধ্যে লিপ্ত, কি ন| ঘিনি বিশিঈ-নৈষবসদাচাধ- 

হীন বা নিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্ত, ধাহ।র কন্তলা/কর্তব্যের জ্ঞান নই 

এবং যিনি উন্মা্গগামী অর্থাৎ উচ্ছঙ্খণ ব। অসংপথাবলম্বী, তাহাকে 

পরিত্যাগ করিবে ।” শ্রীগুরুদেবের পক্ষে মত্ম্ত-মাংসাদি বিশেষ-নিধিদ 

কদরধ্যভগ্ষণ বা মগ্ঠাদি মাদকদ্রব্য-সেবন, পরম্বাপহরণ, পবশ্ীগমনাঁদি উচ্ছ,জ্খণ 

'আচরণ-সমূহ বৈষ্থবধন্-বিরুদ্ধ ও অত্যন্ত ঘ্বণিত অসদাচা বলিয়া জানিতে 

হইবে ; স্থৃতরাং শান্্মতে এরূপ কদাচারী গুরু একান্তিক ও নিশুদ্ধ-ভ ছননিষ্ট 
তান্তের পক্ষে ত্যাগাহ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। 

এই ত শান্বে দেখ। যাইতেছে, গুরুর ত্যাগ রহিয়াছে, কিন্ত 

শ্রাকষ্ণের কি কখনও ত্যাগ আছে নাকি? সুতরাং এতন্বীরাও কি 

গুরু ও কৃষ্ধে গ্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে ন।? ব্যবহবে দেখা যাইতেছে, 

কত গুরুদেব মত্স্তাদি ঘৃণিত ভোজন কারতেছেন, কিন্তু শ্রীকুষ্ণের কি 

সেরূপ কিছু আছে নাকি? সুতরাং এতদ্বাবাও কি গুরু-কৃষে। প্রভেদ 

গ্রদর্শিত হইতেছে না? যদি বলেন, “আবাপ কত কত গুরু রহিয়াছেন, 
ধাহারা মতস্তাদি ঘ্বণিত ভোজন করিতেছেন না; তাহা হইলে 

কি শান্্োক্তির ইহাই তাংপর্্য বুঝিতে হইবে বে, গুরু হইলেই যে. 
তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইলেন তাহা নহে, পরস্ত যে সমস্ত গুরু বিশিষ্ট- 
সদাচারপরায়ণ, তাহারাই কেবল সাক্ষাৎ কষ, আর তদ্িপরীতাচারবান্ 



"১০ শ্রীশ্বীভক্তিরড-হার। 

"গুরুগীণ তাহা নহেন ?* ইহার উত্তরে এই বল| যাইতে পারে যে, শানে ত 

সাধারণভাবে সমস্ত গুরুকেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া জ্ঞান করিতে বলিয়াছেন,তবে 

আবার গুরুদেব বিশিষ্টরূপ 'অবৈধ্ণবাঁচারবান্ হইলে, তাহাকে ত্যাগ কবিবার 

বিধিও শাস্ধে দিয়াছেন; কিন্ত এই ত্যাগ কোনও অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 

প্রযোজ্য নহে। ব্যবহারে দেখা যায়, গুরুদেব যদি কদাচিৎ চৌধ্যদি গুরুতর 

অপরাধ-মূলক কাঁধা কবেন, তাবে তাহাকে রাঞ্জদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়? 
কিন্ু শ্রীকৃষ্ণের কি সেরূপ কিছু আছে নাকি? শান্ত্ে বলিয়াছেন, “কৃষ্ণের 
অনন্ত গুণ চৌষটি প্রধান", কিন্ধ তাদৃশ গণ কি ্ রীগুরুদেবেও সর্ঘতো- 
ভাবে বিদ্যমান আছে নাকি? তাহা তনাই। স্বৃতরাং এই সমস্ত পার্থক্য- 

মূলক উদাহরণ-সমুহ দ্বাবা কি গুরু-কৃষে বিশিষ্ট পার্থক্য প্রদশিত হইতেছে 

.ন|? শ্রীমন্ত'গৰতে বলিয়াছেন £-- 

আচাধ্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কহিচিৎ। 

ন ম্তাবৃদ্ধযাস্থয়েত সর্বদেবময়ে| গুরুঃ॥ 

ইহার অর্থ এই যে, “শ্রীরুঞ্জ বলিলেন, গুরুকে আমি বলিয়াই জানিবে ; 

কদাচ তাঁহার অবজ্ঞ! কবিও ন]; তাহার প্রতি কদাঁচ মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া বিদ্বে- 
পরায়ণ হইও না অর্থাৎ তাঁহাকে কদাচ মনুষ্য জ্ঞান করিও না; গুরু হইলেন 

সর্ববদেবময়।” এতন্পার| ইহাই বলিলেন যে, গুরুদেব যদিও মনুষ্যই বটেন, 

তথাপি কদাচ তাহাকে মন্ুয্ুজ্ঞান করিও না। এই গুরু-বন্দনীতেও ৭ দাঁগ 

পয়ারে বলিয়াছেন, | 
গুরুকে মমুষ্য-জ্ঞান না কর কখন। 

এতন্বারাও ত ইহাই বলিলেন যে, গ্রীগুরুদেব যদিও মনুষ্য বটেন, তথাপি 

তাহাকে কদাচ মনুষ্জ্ঞান করিও না। আবার ৯ দীগে বলিয়াছেন, 
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন। 

তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর বদাচন॥ 



প্রীপ্ীথরু-বন্দনার ভর্থ। ১১ 

এতদ্বারা ত ইহা ্পট্টরূপেই বলিয়া দিলেন যে, শ্রীগুরুদেব মমুষ 

নলিয়াই কদাচিৎ ত'হার কুক্তিয়চরণ হইতেও পারে, কিন্ত শুষে 

কদাচ সেরূপ হইতে পারে না বলিয়॥ তৎসন্বন্ধে এরূপ কথা শান্থাদিতে 

(কোথাও বলেন নাই। দেখ। ধায়, শ্রীকুষ্ঃপাদপন্সসেবা লাভ কথি্বার 

ভন্য অন্যান্ত সকলেও যেমন রুষ্-ভজন কবিতেছেন, প্রীগুরুদেবও তত্জপই 

কধ-ভজন করিতেছেন, যেহেত তিনি হইলেন রুষ্-দাস, নতুবা! তিনি যি 

একবারে কুষ্ণই হইতেন, তাঁহ। হইলে রুষ। হইঘ| রুষ্ণ-ভজন সে আবাও 

কি কথা? সুতব1ং বুঝা যাইতেছে, গুক ও কৃষ্ণ কদাঁচ এক নহেন, তবে শিষ 

গুরুপেবকে অব্তষ্ট কুষ ব্িষ| জাঁনিবেন এবং রুষ্ণরূপেই তাহ'কে দেখবেন 

যেহেউ শিষ্েব নিকট তিনি সর্দনাই কুষ্ণ অর্থাৎ কষ্ণ-তুলাই পৃজ্য € 

আঁদ্ণীয়। 

ভব-জলধি উত্তীর্ণ হইবাঁর সর্দদগ্রথম ও সর্ব-প্রধান সোপান হহাপেঃ 

শ্ীগুকদেব ; সুতরীং সর্ধীগ্রে ভাঁগর পুজা করিয়। তদন্তে কুষ্ণতেমদাত 

শীগৌবান্গের পূজা ও তংপবে ্রীরুষ্পৃঙ্গা করিতে হয়। শ্রাপ্ুরুদেব *শ্যোং 

নিকট বাহাই হউন না কেন, অন্য তাহাকে থে চক্ষেই দেখুন ন। কেন 

শিষধা উহাকে সর্বদা কৃষ্ণরূপে দেখিবেন ও ভাবিবেন এবং তদ্রগহ 

তাহাব সমাদর করিবেন। শ্রীগুরুদেবকে কীর্দশভাবে পরম ভাক্ত ও 

পরমাদর করিতে হইবে, তাহা “শরীীবৃহন্তক্তিতবপার”-্রস্থের “বৈষৰ 

সদাচার+-প্রকরণে গগুরুসেবা ও গুকভক্তি'-প্রবন্ধে বিস্তুতভাবে লিখিত 

হইয়াছে; ইচ্ছা হইলে তাহা দেখির লইবেন। 

শুনা যায়, কেহ কেহ নাকি আবার বলেন যে, কেবল গুরুভজন করিলে 

পুথক্ শ্রীরুষ্জভজন আর না করিলেও চলিবে। এরূপ উক্তি 

অবস্ঠ সর্ধথা অযুক্ত ও শান্বিরদ্ধ। এতছ্ষযক বিশেষ বিচার 

পূর্বোক্ত প্রীচৈতন্যচরিতামূতের মধা ২২শ পরিচ্ছেদে দ্রব্য। শ্রাজীব 



১২ শ্রীপ্লীভক্তিরত্ব-হার। 

গোস্বামিপাদ যে ভাক্তসনর্ভে বলিয়াছেন, “তম্মাদন্যন্গবন্তজনমপি 

নাপেক্ষতে” অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের পেবাপুজা করিলে অন্যরপ ভগ 

বন্তজন ন৷ করিলেও চলিবে" এই যে শ্রীজীবেব বাঁকা, ইহাঁর উপর নির্ভর 

করিয়াই কেহ কেহ এরূপ কথ। বলিয়। থাকেন, কিন্ত তাহারা এক- 

বারও ভাবিয়। দেখেন না বে, থে শ্রীজীবপাদ এরূপ কথ! বলিয়াছেন, 

তিনিই আবার কথাঁয় কথায় সর্£ই বিশেষরপে শ্রীকষ্চ-ভজনের 

উপদেশ দিয়াছেন। কেন, তিনি কি তাহার নিজেব কথাঁর অর্থ নিজে 

জাঁনিতেন না? অপিচ তিনি নিভেও ত দু ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্₹-ভজন 

করিতেন। কেন, তিনি ত শুধু গুরুভঙগন কখিলেই পারিতেন। তাহা হইলে 
কি বুঝিতে হইবে, গুরুর উপর তাহা শুদ্ধ| বা গ্রীতি ছিল না? কিন্তু তাহা, 

হইতে পারে না; তাহার গুরুভক্তি অতুলণীর ; সুতরাং গুরুসেব! ব| গুরুপূজ| 

করিলে অন্যরূপ ভগবদ্ভজন ন। করিলেও চলে, ইহাই যদি শ্রীজীবপাদে 

প্রকৃত অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি আর পুথক্ শ্রীকুঞ্*-তজনেব 
উপদেশ করিতেন ন| বা নিজেও শ্রাকৃষ্ণভজন করিতেন না; অতএব বুঝিতে 

হইবে, শ্রীগুরুদেবের মহামহিমা-প্রদর্শনই শ্রীজীবপাঁদের এই উক্তির প্রকৃত 

তাৎপর্ধ্য, পরস্থ গুরুসেবীর পক্ষে পৃথক ভগবন্তুজনের অনাবশ্কতা-গ্ররর্শন 

কদাচ এই উক্তির অভিপ্রায় নহে। বেদ-পুরাণাদি সর্ববশান্তে শ্রারুষ্ণ- 

ভজনেরই উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীগুরু-ভজনের উপদেশ কোথাও করেন 

নাই অথব| কেবল গুরু-ভজন করিলেই যে শ্রীক্ঞ-ভজন সিদ্ধ হয় এরূপ কথাও 

কুত্তাপি বলেন নাই। শ্রগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়! প্রকষ্টরপে শ্রীকৃষ- 

ভজন করিবার কথাই সর্বশীস্ত্রে ও সর্ব মহাঁজনে উপদেশ করিয়াছেন। 

সদাচারেও সর্বত্র তাহাই প্রচলিত ; বলা বাহুল্য তাহাই হইল আমাদের এক" 
মাত্র অবশ্তকর্তব্য। 'অতএব ইহাই ম্মরণ রাখিতে হইবে ঘে, শ্রীকৃষ্পাঁদ- 

পল্পসেব৷ লাভ করিবার জগ্ই গুরুসেবার প্রয়োজন, যেহেতু শ্রীগুরুদেবা 



শ্রীপ্্রীর-বন্দনার অর্থ। ১৩ 

ব্যতীত শ্রীরুষ্ণপাদপন্নসেবা। কদাচ লাভ হইতে পারে না। শ্রীকুষ্ণপাদ- 

পল্মসেবা৷ লাভ করাই হইল সকলের চরম আকাজ্ষা, পরস্থ শ্রীগ্তরুপাদ- 

গল্মসেব। লাভ করা কাহারও চরম আকাঙ্ষ! নহে। কিন্ত বলা বাহুল্য, 

শ্রীকষ্চ-ভজন ব্যতীত কেবল গুরুভজন ব। গুরুসেব। দ্বারা! শ্রীকষ্ণসেব। 

কদাচ লাভ হইতে পারে না; তাহ বদি হইত, তাহা হইলে আবহ" 

মান কাল ধরিয়া! কেবল গ্রীপুর-ভজনেবই প্রচলন থাকি, শ্রীকষ্*-ভজনের 

'নামগন্ধও থাকিত না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, কেবল গুরু-ভজন কৰিলে 

চলিবে না, পরম্ক শ্রীগুরুদেবের একান্ত শরণাঁগত হইয়া এবং 

সর্ববিষয়ে তাহাকে অগ্রভীগে স্কাপনপূর্বক, তাহার বিশেষরূগ অনুগত 

হইয়া, শ্ীরু-ভজনও করিতে হইবে, ইহাই হইল শাস্ত্রের নিদেশ। 

শ্রীকৃষ্ণ ব্বরংই বলিয়াছেন__ 
প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈর মম|চ্চনং। 

র্বন্ সিদ্ধিমবাপ্পোতি হন্যথা শিক্ষলং ভবেৎ॥ 

শ্রীহব্ভিক্তিবিলাসধৃত স্থৃতিমহাণর্ব-বচন (৪র্থ বিঃ)। 

অর্থাৎ 'ন্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, অগ্রে গুগর পূজ। করিয়া পরে আমার 

পূজা করিণে তবে দিদ্ধি লা হয়, নতুব। মামার পূছ। নিচ্ষল হই! থাকে । 

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, শ্রীগুরুদেবের পূজ। করিলেই বদি শ্রীক্-পূজা বা 

্ীরুষ্জতজন সিদ্ধ হইত, তাহা৷ হইলে শ্রীরুঞ্ স্বয়ং মাবার প্রথমে গুরুর পূজা 

করিয়া তৎপরে তাহার নিজের পুজ। করিবার কথাও পুনরায় কেশ 

বলিলেন? তাঁহার এই উক্তির দ্বাঝ। তিনি কি স্পষ্টরূপেই বলিয়। দিলেন না 

যে, অগ্রে গুরুর পৃজ। করিয়াও পরে আবার আমার পুজাও করিতেই 

হইবে অর্থাৎ এতদ্বারা তিনি কি ইহাই বুঝাইয়। ধিলেন না যে, গুরু 

আমার স্বরূপ হইলেও, গুরু ঘে একেবারেই আমি তাহ! নহে? গুরুতে ও 

মাতে স্বরূপত: অসীম পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়াই গুরুর পুজ! করিয়াও 



১৪ শ্রী্ীতক্তিরত্ব-হার | 

পরে আবার আমার পৃঙ্জা'ও করিতেই হইবে, তবে আমাকে পাঁওয়াইবার, 

জন্য গুরুই সর্বাদ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়। আমার পূজাব আগেই গুরুব 

গৃজা করিয়া লইতেই হইবে, নতুব। আমার পূজা বিফল হইবে। 
অতএব এক্ষণে বুঝ! গেল বে, শ্রীুষ্ণ-ভজন অবশ্য করিতে হইবে ১. 

পরস্ত শ্রীরুষধ-ভজন ছাড়িয়া কেবল গুরু-ভজন করিলে চলিবে না, কিন্ত 

গুরুপাদীশ্রয় করিণা। তবে শ্রীরুষ্*-ভজন করিতে হইবে। ইহা বিশেষরূপ জানিয়। 

রাখিতে হইবে বে, গুরু ছাড়িয়া গৌরা্-তজন হয় না, আবার গৌরাঙ্গ 

ছাড়িয়৷ কৃষণ-ভঞ্জনও হয় না; গুরু, গৌরাঙ্গ ও কৃষ্-ভজন যুগপৎ ও পর পর 
করিতে হইবে, এ তিনের একী ছাড়িয়া অন্রের ভজন হয় না! 

শান্ত্ে বৈষ্বকেও ত বিষ্ণু হইতে অভিন্ন বা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ট জ্ঞান 

করিতে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বখিয়। ধেঞ্চনকে কি এবেবাবেই কৃ 

বলিয়! জ্ঞান করিব, না তাহাকে কুষ্ণ দাগ বলির। জ্ঞান কবিব? শানে 

এরূপ উক্তিতে বৈষবকে শ্রীকুষ্ের তুলা মহিমমণ বলিয়াই জ্ঞান করিতে 

হইবে এবং বৈষ্ণব বিষ পূজা; বলিয়াই জানিতে হইবে অর্থাৎ বৈধ 
শ্রীকষচের স্তায়ই সমাদর ও সন্মানার্হ ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীগুরুদে? 
ও শ্রবৈষণব যদি একেবারেই কৃষ্ণ হন, তাহা হইলে কৃষ্ণ ত বহুসংখ্াক হইয়া 
পড়েন) কিন্ত কৃষ্ণ ত এক বই ছুই নাই। স্বতরাং পৃজ/তব হিসাবে গুরু, 

কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভিন্ন জানিতে হইবে, কিন্তু ভগবন্ত| বা ঈশ্বরত্ব হিসাবে 
শরীক হইতে গুরু ও বৈষ্বকে ভিনন-্বরূপ বলিয়। বুঝিতে হইবে | 

৪। “পরসন্ন_ প্রসন্ন; মন্থ্ট। “অবসন্ন”-অভিভূত; ক্লান্ত; কাবু। 
৯| “বিক্রিয়া”কুকাঁধ্য ; গহিতাচরণ। “'অবজ্ঞা”ন, বণ! 



সপার্ষদ-শ্রীগৌরাজ-বন্দন]। 

শ্রীগুরু-চরণ বন্দে। গৌরাঙ্গ নিতাই । 
চরণে শরণ দেহ অদ্বৈত-গোসাই ॥ ১॥ 

গদাধর শ্রীনিবাস স্বরূপ নরহরি। 

পিয়াও গোরা-প্রেমান্বত মোরে কৃপা করি ॥ ২॥ 

দয়ার সমুদ্র গৌর-প্ররিয় হরিদাস। 
মোর পাপ-চিন্তে কর নামের প্রকাশ ॥ ৩। 
শচী জগন্নাথ পন্প। হাড়াই-পণ্ডিত । 

অবোধ বালকে দয়া এই সে উচিত ॥ ৪ ॥ 

অনুগ্রহ করহ কুবের নাভাদেবি | 

তুয়া পুত্র অদ্বৈত-চরণ যেন সেবি ॥ ৫ ॥ 

লক্ষ্মী বিষুপ্রিয়া দেবি! নিজ গণ সনে। 
কর কৃপা নদীয়ার বিহার রহু মনে ॥ ৬ ॥ 

বন্ুধ। জাহব। দেবি! দয়া কর মোরে। 

তোমার নিতাইর লীল! ক্ষুরুক আমারে ॥ ৭ ॥ 

দীনে দয়। কর ওহে মাধব রত্বাবতী। 

তুয়। পুত্র গদাধর-পদে রহু মতি ॥ ৮॥ 

মাধবী মালিনী দয়মস্তী দেবী সীতা । 

তোমরা বিন। গৌরাঙ্গের কে আছে রক্ষিতা । ৯ ॥ 



শ্রীশীভক্তিরত্ব-হার । 

বান্দেব-সাব্বভৌম-ভট্রাচা্য ওহে । 
তোমরা গৌরাঙ্গ-গুণে মত্ত কর মোহে ॥ ১০ ॥ 

াস-গদাধর মোরে রাখহ চরণে । 

না ভুলিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ জীবনে মরণে ॥ ১১ ॥ 
গোবিন্দ গরুড় কবিচন্দ্র কাশীশ্বর। 

মো অধমে কর নিজ-দাসের কিস্কর ॥ ১২॥ 
বিশ্বরূপ শ্রীযুত শ্রীবীরচন্দ্র-প্রভৃ। 
দেহ পদ-সেবা যেন না ভুলিয়ে কভু ॥ ১৩ ॥ 

গৌরীদাস আচার্য নন্দন বনমালী । 
এ ছুঃখীরে কর নিজ-নাচের কাঙ্গালী ॥ ১৪ ॥ 
বিদ্যানিধি হলায়ুধ শ্রীরঘুনন্দন । 
বারেক করহ ধনী দিয় প্রেমধন ॥ ১৫ ॥ 

মুরারি গোবিন্দ ওহে মুকুন্দ বাস্ব-ঘোষ। 

চরণে ধরিয়া বলি ক্ষম মোর দোষ ॥ ১৬॥ 

অনন্ত ঈশ্বর ওহে মাধবেন্দ্র-পুরী । 
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত কর কৃপা করি ॥ ১৭ ॥ 

কেশব-ভারতী কৃপা কর এইবার । 

বিশ্বস্তরের লীল। ধেন না ছাড়িয়ে আর ॥ ১৮ ॥ 

বাস্থুদেব দত্ত উদ্ধারণ পুরন্দর। 
ত্রাণ কর ফুকারয়ে এ দীন পামর ॥ ১৯ ॥ 
দামোদর শ্রীকর বল্পভ সনাতন । 

নিজ-গুণে দেহ শুদ্ধ-ভকতি-লক্ষণ ॥ ২০ ॥ 



সপার্ধদ-্ভ্ীগৌরাল-বন্দনা । ১৭ 

ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীআচার্ধা-সিংহেশ্বর । 
ঘুচাও কুবুদ্ধি হোক বিশুদ্ধ অন্তর ॥ ২১ ॥ 

ওহে গোগীনাথ-্পট্টনায়ক এইবার। 

কৃপা কর মো-সম অধম নাহি আর ॥ ২২ ॥ 

ভাগবত-মাধব-আচাধা দয়াময় । 

এই কর প্রভুর চরিত্রে মন রয় ॥ ২৩॥ 
গৌর-প্রিয়-প্রাণ ওহে রূপ সনাতন। 

দেহ শক্তি__করি প্রভুর চরিত্র বর্ন ॥ ২৪। 
শ্ীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ। 

দত্ত তৃণ ধরি কহি কর আত্মসাথ ॥ ২৫ ॥ 

চিরপ্রীব স্ুবুদ্ধি-মিশ্র রাঘব কংসারি। 

কর যে উচিত কিছু বলিতে ন। পারি ॥ ২৬॥ 

ওহে গৌর-প্রিয় শুন শ্রীধর-ঠাকুর। 
লাজ তেজি বলিয়ে ছুর্ঁতি কর দূর ॥ ২৭॥ 
শ্রীরংশীবদন বক্রেশ্বর শিবানন্দ। 
দুঃখ ঘুচাইয়া দেহ বারেক আনন্দ ॥২৮॥ 

শ্রীমধু-পণ্ডিত কাশী-মিশ্র গঙ্গাদাস। 
ও-পন ভরমা মোর--না কর নৈরাশ ॥ ২৯॥ ূ 

কাশীনাথ হরি-ভট্ট বন্-রামানন্দ । | ১ 

দান দেহ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদ-্ন্ ॥ ৩০ ॥ ১০ 

ওহে কবি-কর্ণপূর বলিয়ে তোমায়। ৰা 
নিরস্তর মগ্ন কর গৌরাঙ্গ-লীলায় ॥ ৩১॥ 
৮ 



১৮ শীন্ত্ীভক্তিরদ্র-হার। 

কমলাকর গিপলাই শুন হে মহেশ। 

মো-পাগীরে ত্রাণো যশ ঘুযুক অশেষ ॥ ৩২॥' 
শ্রীকান্ত কমলাকান্ত নিবেদি নিশ্চয়। 

বৈষ্ব-চরণামৃতে যেন নিষ্ঠা হয় ॥ ৩৩॥ 
ওহে ঝড়ুদাস ইহা পুনঃগুনঃ বলি। 
হৌক সর্বস্ব মোর বৈষ্ণবের পদ-ধূলি ॥ ৩৪ ॥ 
ওহে কালিদাস মোর এই বড় আশ। 
বৈষ্ব-উচ্ছিষ্টে যেন বাড়য়ে বিশ্বাস ॥ ৩৫॥ 

প্রীজগদানন্দ কীর্তনীয়! ষীবর। 
গৌর-গুণ গাই শক্তি দেহ নিরস্তর ॥ ৩৬ ॥ 

প্রেমময় শ্রীমীনকেতন-রামদাস। 

নিত্যানন্দ-গুণে মোর করাহ উল্লাম ॥ ৩৭ । 

বিজয়-দাস অন্পাম কর এই মেন। 

গৌর-পাদপন্প মুই ন! ছাড়িয়ে যেন ॥ ৩৮। 
ওহে ব্রন্মান্দ-শ্রীপরমানন্দ-পুরী। 

ভত্তি-পথে সতত রাখহ চুলে ধরি ॥ ৩৯। 

জগাই মাধাই ছুই ভাই দয়া কর। 

অনেক জন্মের পাপ ক্ষণেকে সংহর ॥ ৪০ ॥' 

্্ীচন্্রশেখর রঘুপতি-উপাধ্যায়। 
এই কর স্ুসিদ্ধান্ত স্ষরুক হিয়ায় ॥ ৪১॥ 

ওহে শিখি-মাহাতি কর মোর হিত। 

 শ্রীকষচৈতন্ত-জগন্নাথে রহ শ্রীত ॥ ৪২॥ 



সপার্ধদ-শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা। ১৯ 

শ্রীনাথ তুলসী-মিশ্র কালা-কষ্দদাস। 
মোরে উদ্ধারিয়া কর মহিম। প্রকাশ ॥ ৪৩॥ 
সারঙ্গ সুন্দরানন্দ গোবিন্দ উদার। 
সংসার-যাতন! হ'তে করহ নিস্তার ॥ ৪৪ ॥ 
ওহে রত্ববানু ভবানন্দ ধনঞ্জয়। 

কাতরে করিলে দয়া মহিম। বাড়য় ॥ ৪৫ ॥ 

ওহে বুন্দাবন নারায়ণীর কুমার। 
তোমরা থাকিতে কেন এ দশ! আমার ॥ ৪৬॥ 

উদ্ধার যছুনাথ ঠাকুর মুরারি। 
বিষয়-বিষের জ্বাল! সহিতে না পারি ॥ ৪৭ ॥ 

ওহে প্রতাপরুদ্র রাজ মিনতি আমার। 

কাম-ক্রোধ-আদি ছুষ্টে করহ সংহার ॥ ৪৮ ॥ 

শুন হে হিরণ্য চিরঞ্জীব নারায়ণ । 

নিত্যানন্দাদৈত-গৌর-গুণে রহু মন ॥ ৪৯ ॥ 
এই কর বুদ্ধিমন্ত-খান মহামতি । 
প্রীগৌরসুন্দর মোর হৌক প্রাণপতি ॥ ৫০ ॥ 
হদয়চৈতন্ত পুর্ণ কর মোর আশ। 
গৌরাঙ্গ-গুণ কহে যেই তার হঙ দাস ॥ ৫১ ॥ 
এই কর ভগবান্ শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি। 
গোরাঙ্গের ব্রজলীলা বুঝি নিরবধি ॥ ৫২। 
ওহে শ্রীপ্রবোধানন্দ নিবেদি তোমারে । 

গৌর-গুণেতে বারেক মাতাহ আমারে ॥ ৫৩ ॥ 



ও রী শ্লীতক্তিরদ্ব-হার। 

জগমীশ শ্রীমান্ সঞ্জয় সুদর্শন । 

মোরে কেন ছাড় হৈয়। পতিত-পাবন ॥ ৫৪ ॥ 

দ্িঞ্জ-হরিদাস জগন্নাথ বলরাম । 

জগত উদ্ধার কর মোরে কেন বাম ॥ ৫৫ ॥ 

গৌর-প্রিয় দণ্ডত-অধিকারী হরিদাস । 

মোরে দণ্ড করি কর অপরাধ নাশ ॥ ৫৬॥ 

ওহে অভিরাম এই কহিয়ে তোমারে | 

পাষগী-অস্ুর হ'তে রক্ষা কর মোরে ॥ ৫৭ ॥ 

ওহে রামানন্দ-রায় রসের সাগর। 

রমিক-ভকত-সঙ্গ দেহ নিরন্তর ॥ ৫৮ ॥ 

ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীগোবিন্দ ভক্তি-রাশি । 
গৌর-পাদপপ্প-সেবা দেহ দিবানিশি ॥ ৫৯॥ 
গৌর-পদে উপাধান ঠাকুর-শঙ্কর। 

গৌর-অঙ্গ-গন্ধে মত্ত কর নিরন্তর ॥ ৬০ ॥ 

প্রিয় শুক্লাম্বর ওহে নদীয়া-নিবাসি। 

মোরে ঘ্ৃণ। করিলে করিৰে লোকে হাসি ॥ ৬১ ॥ 

নিরবধি এই কর ঠাকুর-লোচন। 
গৌরাঙ্গ-গুণেতে যেন ডুবে মোর মন ॥ ৬২ ॥ 
ওহে উৎসবানন্দ বলি ভূমিতে লুটাঃয়ে। 
দেশে দেশে ফিরি যেন গৌর-গুণ গেয়ে ॥ ৬৩ ॥ 
শ্রীপুরুষোত্তম রামদাস দেহ এই চাই। 
গৌর-গুণে মত্ত হ'য়ে নাচিয়ে বেড়াই ॥ ৬৪ & 



সপার্ধদ-গৌরাঙগ-বন্দন| | ২১ 

ঠাকুর-যুকুন্দ এই করিতে জুয়ায়। 
গৌর-কথা যথা, তথ। থাকি দীন প্রায় ॥ ৬৫ ॥ 
ওহে শ্রীপরমেশ্বরদাস দেহ এই বর। 

গৌর-গুণ শুনি যেন কান্দি নিরন্তর ॥ ৬৬॥ 
অনস্ত-আচার্ধ্য যছু গাঙ্গুলী মঙ্গল। 

ঘুচাও যতেক আমার আছে মঙ্গল ॥ ৬৭॥ 

শিশু-কৃষ্দাল কষ্থপাস-কবিরাজ | 

রক্ষা কর এইবার করিম ছুষ্ট কাজ ॥৬৮॥ 

ওহে শ্রীনিবাস নরোন্তম রামচন্দ্র । 
গণ সহ কর দয়া মুই আতি মন্দ ॥ ৬৯॥ 

কি বলিব ওহে গৌরপ্রিয়পরিবার। 
নরহরি অনাথের কেহ নাতি আর ॥ ৭০॥ 

আত্ম-নিবেদন এই করি মুই স্তুতি। 
দিনে দিনে স্কুরে যেন_ সংপ্রার্থন। ইতি ॥ ৭১ ॥ 

ইতি শ্ীল-ন্রহরিদাস-বিরচিত সপার্ধদ-শ্রপ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা সমাপ্ত। 

সপার্ষদ-প্রীগোৌরাল-বন্দনার অর্থ । 

২। “পিয়াও”_ পান করাও । ৪| “অবোধ” লমূর্খ। 

১৯। “ফুকারয়ে” উচ্চৈঃন্বরে বা কাঁদিয়া কীদিয়। বলিতেছে। 

২৯ “শ্ুন্ধ-ভকতি” ০ শুদ্ধভক্তি ; গ্রেমভক্তি; উত্তম ভক্ত। 



২২ ্ীপ্রীভক্তিরত্ব-হার | 

( পরবন্তী “নীপ্ীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা”-প্রবন্ধের ৪ দাগে “প্রেমতক্তি'-শব্ের 

ব্যাখ্যা, ১৩ দাগ গ্লোকের অনুবান ও ১৪ দাগ মূল দ্রব্য) 

*শুন্ব-ভকতি-লক্ষণ” লবিশ্ুন্ধ'ভক্তিপথে ভজনের অধিকার । 

৩৩। “নিবেদি নিশ্চয়” _ একান্তচিন্তে নিষ্ষপটে নিবেদন করিতেছি । 

৩৮। কর এই মেন”-দয়া কখিয়। আমার কেবল এইটাই কর। 

৪০ | “ক্ষণেকে”নশীদ্ব। “সংহব”ল্ধ্বংস কর । 

৪১। ““নুসিদ্ধান্ত” _ দিশু$ ভক্তিসিদ্ধান্ত | পহিয়ায়” হৃদয়ে। 

৪৪ | ণ্উদার”- মহাশর ; মহাত্মা । ৫১ এ্হউ”-হই। 

€২। “গৌরাঙ্গের ব্রজগীলা”- শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাগভু শ্রাকুষ্চরূপে 

ব্রজধামে যে সমস্ত লীলা কথিরাঁছেন, সেই সমস্ত কৃষ্ণলীলা। 

৫৭। দ্পাধতী.+...মোরে৮নএই কৃপা কর, যেন ভক্তদেষী 

পাঁষণ্ডের সঙ্গ আমার ক্দাচ না হয়। 

৬০। “উপাঁধান”-ধালিস; বালিসংস্বরূপ। 

৬৫। “জুয়ায়। _উচিঠ হয়। “দীন-গ্রাঃ”” লতি দীন হইয়া। 

৭১। “দিনে দিনে...**ইতি”লহে গৌরপ্রিয় পার্ষগণ! আমি 

করযোঁড়ে পরম দৈনাসহকারে তোমাদের শ্রীচরণে সম্যক্রূপে ইহাই প্রার্থনা 

করিতেছি যে, শ্রীগৌরাঙটাদেব অপূন্দ মধুরলীলা যেন আমার হৃদয়ে 

সর্বদাই কুর্তি পায়--আমি যেন অগুক্ষণই সেই লীনারসামৃত-পানে বিভোর 

হইয়| থাঁকিতে পারি। 



৩ 

শ্রীপ্রীবৈষ্ণব-শরণ। 

বুন্দাবন-বাসী যত বৈষ্ুবের গণ | 

প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥ ১ ॥ 

নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ। 
ভূমিতে পড়িয়। বন্দে! সবার চরণ ॥ ২ || 
নবদ্বীপ-বাসী যত মহাগ্রভুর ভক্ত । 
সবার চরণ বন্দে হৈয়া অনুরত্ত ॥ ৩ ॥ 

মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি । 
সবার চরণ বন্দে করিয়া প্রণতি ॥ ৪ ॥ 

যে দেশে সে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ | 
উদ্ধবাহু করি বন্দে। সবার চরণ ॥ ৫ ॥ 

হৈয়াছেন হবেন প্রভূর যত দাস। 
সবার চরণ বন্দে। দন্তে করি ঘাস ॥ ৬॥ 

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে। 

এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে ॥৭॥ 

মহাপ্রভুর গণ সব পাতিত-পাবন । 

তাই লোভে মুই পাগী লইনু শরণ ॥ ৮॥ 
বন্দনা! করিতে মুই কত শক্তি ধরি। 
তমোবুদ্ধি-দোষে মুই দস্ত মাত্র করি ॥ ৯॥ 



২৪ রীশ্রীনুক্তিরভুহার। 

তথাপি মৃকের ভাগয-মনের উল্লাস। 
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ-দাস॥ ১০ ॥ 

সর্ধব-বাঞ্া-সিদ্ধি হয় যম-বন্ধ ছুটে। 

জগতে ছুল্লভ হয়৷ গ্রেমধন লুটে ॥ ১১ ॥ 
মনের বাসন! পূর্ণ অচিরাতে হয়। 
দেবকীনন্দন-দাস এই লোভে কয় ১১। 

ইতি ভ্রীল-দেবকীননদন-দাস-বিনচিত শ্রীত্ীবৈষ্ষুশবণ সমাগ্ত। 

ল্পপদাপিশীটাপিট শীত তি শী টপ - শত শা পাটা শশা 

্ীপ্রীবেষচবশারণের অর্থ। 

১।  “বৈষ্বেব গণ” _ বৈষণ-মহাআ্বাসকল। 

২। “দিস্তে করি ঘাস”-পরম-দেন্য সহকারে। 
৭। দতারিতে” উদ্ধার করিতে। . প্জনে জনে” ল প্রত্যেকেই । 

৯। “তমোবুদ্ধিদোষে”  'অহঙ্কারজনিত দুষ্ট-স্বভাঁব বশত; । 

“দস্ত” অহম্কীর। ১০| “মূক”-_বোব। 
“তথাপি. দাঁম”লবৌব। যেমন কথ| করিতে পারে না বটে, কিন্ত 

তাহার মনে কত প্রকার ভাব উঠিয়া তাহাকে যেমন উৎফুল্ল করে, তন্্রপ 

হে প্রীবৈষবগণ ! তোমাদের মহিমা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার কিছুমাজ্ 
না থাকিলেও, উহ্] বর্ণনা করিবার জন্য, আমি আমার প্রাণের আকাঙ্ঞান় 

তোমাদেরই শরণাগত হইয়া, অতি সামান্ভাবে তোমাদের বন্দন। 

করিলাম; তজ্জন্য কূপ! করিয়। আমার অপরাধ মার্জনা করত: আমীকে 

তোমাদের শ্রীচরণের দাস করিয়া! লও । 



রঃ ৫ 

শ্রীশ্বীবৈষ্বাভিধানং | 
( সংস্কৃত-ভাষায় শ্রীপ্রীবৈঝ্ঃব-বন্দন! | ) 

প্রণম্যাদৌ কপাদৃষ্টি-পবিভ্রীকৃত-ভুঁতলং । 

সর্ধবাঞ্থা-কল্পতরুং গুরুং শ্রীপুরযোত্তমং ॥ 

মহৌজসো মহাভাগান্ মহাপতিত-পাবনান্। 
মহাভাগবতান্ সর্বান্ বেষ্বান্ বিষুরূপিণঃ ॥ 

ততঃ শচী-জগন্নাথো খ্যাতৌ ভূদেব-রূপিণৌ | 
প্রীবিশ্বরূপ-প্রীবিশ্বস্তরয়ো; পিতরৌ শুভো ॥ 

ধন্ং শ্রীকঞ্চচৈতন্য-চন্দ্রস্যাগ্রজ-রূপিণং | 

শঙ্করারণ্য-নামানং বিশ্বরপ-মহাশয়ং | 

গদাধর-প্রাণনাথং লক্ষ্মী-বিষুপ্রিয়া-পতিং | 
সাক্ষাৎ-প্রেমকুপামুক্ডিং শ্রীচৈতন্য-মহাগভূং ॥ 
তথ। পর্লাবতী-্্রীমনুকুন্দৌ দ্বিজ-সত্তমৌ | 
নিত্যানন্দ-স্বরূপস্য পিতরাবতুল-শ্রিয়ৌ ॥ 

শ্রামন্নিত্যানন্দ-চন্দ্রং বস্থুধা-জাহুবী-পতিং | 

শ্রীবীরভদ্র-জনকং সর্ব-পাষণড-খগুনং ॥ 

যছ্পি প্রকৃতি-ক্ষুদ্রে হবুদ্ধিমান্ বালকঃ স্বয়ং | 

অনস্ত-বৈষ্ণবানস্ত-মহিমাখ্যন-রালিশঃ ॥ 

তথাপি রনা-লৌল্য।দত্যন্তাস্তঃ-কুতৃহলাৎ । 
করোমি বৈষ্বানস্তাভিধানং স্মরণং কিযৎ ॥ 

কিস্তবব্র মম হীনস্য সর্বেষেতন্নিবেদনং । 

ক্রমভঙ্গ-ভব! দোষ। ন গ্রাহাক্তৈগুণোদয়েঃ ॥ 



২৬ আ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার । 

প্রীমাধবপুরী শ্রীলাদ্বৈতাচার্যস্তথাচ্যুতঃ । 
গোগীনাথঃ শ্রীনিবাসো গোবিন্দশ্ন্্রশেখরং ॥ 

হরিদাসঃ শ্রীমুরারি-গুপ্তো নারায়ণস্তথা 

মুকুন্দে! বাসুদেবশ্চ শ্রীবামোদর-পণ্ডিতঃ ॥ 
পীতাস্বরো জগন্নাথ: শ্রীনারায়ণ-শঙ্করৌ । 
শ্রীরাম-পণ্ডিতশ্চক্রবত্তি-শীলাম্বরস্তথ। ॥ 
গঙ্গাদাসো! দিজো বিষু্ শ্রীসুদর্শন-পণ্তিতঃ । 
বিছ্যানিবিস্তথা বুদ্ধিমস্তঃ শ্রীল-সদাশিবঃ ॥ 

শ্রীগর্ভঃ শ্রীনিধিঃ শুক্লান্বরঃ শ্রীধর-পণ্ডিতঃ | 
কবিচন্দ্রে। রামদাসো বনমালী হলায়ুধঃ ॥ 

বিজয়ো। নকুলাচাধ্য ঈশানে। গরুডধবজঃ | 
জগদীশঃ স্চয়শ্চ শ্রীমান্ কাশীশ্বরস্তথা ॥ 

গঙ্গাদাসো বান্ুদেব-ভদ্দে! রাম-যুকুন্দকৌ | 
শ্রীবল্ল ভাচাধ্য-বর্যে। মিশ্রঃ শ্রীল-সনাতনঃ ॥ 
আচাধ্য-বনমালী চ কাশীনাথ-দ্বিজোত্বমঃ | 

ঈশ্বরাভিধান-পুরী শ্রীমঘংকেশব-ভারতী ॥ 
পরমানন্দাখ্য-পুরী দ্বামোদর-ম্বরূুপকঃ । 
নরসিংহাখ্যান-তীর্ঘো৷ রামচন্দ্র-পুরী তথ 
্রক্মানন্দ-পুরী চৈব শ্রীসত্যানন্দ-ভারতী | 
শ্রীমংনুখানন্দ-পুরী শ্রীগোবিন্দ-পুরী তথ। ॥ 
গরুড়ারধূতদেবঃ পুরী রাঘব-সংজ্ঞকঃ । 
ব্রহ্মানন্দ-্বরূপশ্চ পুরী শ্রীযুত-কেশব; ॥ 



শ্রীশ্রীবৈষ্খবাভিধানং। ২৭ 

শ্রীমদ্বিষুঃপুরী বিশ্বেশ্বরানন্দ-মহাশয়ঃ | 
শ্রীমচ্চিদানন্দনামানুভবানন্দ এব চ ॥ 

শ্রীমৎকঞ্জানন্দ-পুরী নৃসিংহানন্দ-ভারতী । 
কাশীশ্বরাখ্যান-দেবোইনুপমঃ শ্রাসনাতনঃ ॥ 

রূপো জীবঃ আীপ্রবোধানন্দঃ শুদ্ধ-সরম্বতী । 

রঘৃুনাথদাস-নাম! তথ! গোপাল-ভট্টকঃ 
রঘুনাথো লোকনাথঃ শ্রীমদ্ভুগর্ভ-নামকঃ । 

রাঘবে! জগদানন্দ-পণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ ॥ 
কাশীমিশ্রো। রায়-রামানন্দে! বক্রেশ্বরো দ্বিজঃ। 

বাণীনাথ-পট্টনায়ো গোবিন্দানন্দ এব চ ॥ 

সদাশিব-কবিক্মাভূদ্দাসবংশ-গদাধরঃ | 

প্রীশিবানন্দ-সেনশ্চ প্রীমুকুন্দ-ভিষগ বরঃ ॥ 

শ্রীমন্নরহরিঃ গাল-রঘুনন্দন এব চ । 
রঘুনাথ-দাস-বৈদ্যোপাধ্যায়-মধুস্থাদনৌ ॥ 
দেবানন্দ-দ্বিজবরঃ শ্রীলাচাধ্য-পুরন্দরঃ । 
শযুক্তাচ।ধ্যচক্দ্রশ্চ শ্রীকৃষ্ণদাস-পণ্ডিতঃ ॥ 
সতীর্থ-পরমানন্দঃ গ্ীমৎ-স্থগ্টিধরস্তথ! | 

গোবিন্দো মাধবো বাস্থুদেবে। ঘোষাভিধানভূৎ ॥ 

প্রীল-্রীরামণাসঃ শ্রীম্ুন্দরানন্দ এব চ। 

শ্রীপরমেশ্বর শ্রীমৎ-পুরুষোত্তম এব চ ॥ 
শ্রীকষ্খদাসঃ শ্রীগৌরীদাসঃ শ্রীকমলাকরঃ। 

বংশীগত-প্রকাশী শ্রীবংশীবদন-দাসকঃ ॥ 



২৮ শঞ্ভক্তিরত্ব-হার । 

শ্রীমছুদ্ধরণ-শ্রীলঘিঞস্রীপুরুষোত্তমৌ । 
কবিরাজ-মিশ্রবর্ষো মধুস্দন-পণ্ডিতঃ ॥ 

শ্রীমস্তাগবতাচার্য্যো গোবিন্দাচার্য্য এব চ। 

জ্রীসার্বহৌমঃ গ্রগুক্কা। নন্দনাচার্ধ্য এব চ ॥. 

শ্ীনৎ-প্রতাপরুদ্রশ্চ রঘুনাথে। ধরানরঃ | 
হরিদাস-দ্বিজঃ শ্রীল-সারাঙ্গো! মকরধ্বজঃ ॥ 

শ্রীবৃন্দাবন-দাসঃ গ্রাজগদদীশাখ্য-পণ্ডিতঃ | 

প্রহ্যন্ন-মিশ্রস্তপনাচায7; শ্রীভগবাংস্তথ! ॥ 

ওডজঃ শ্রীবি প্রদাসোহম্বষ্ঠ-বিফুনাসকঃ। 
বনমালীদাস-বোদ্যা হরিদাসো গদাধরঃ ॥ 

ওডরজঃ আকষ্টাসঃ আকাশীশ্বর-পগ্ডিতঃ | 

বলরাম-জগন্নাথ-দাঁ?সা শ্রীচন্দনেশ্বরঃ ॥ 
সিংহেশ্বরঃ শিবান/ন্দ। বলরাম-মহত্তমঃ। 

স্্বুদ্ধিমিশস্তলসী-মিশ্রঃ শ্রানাথ-সংজ্ঞকঃ ॥ 

কাশীনাথো হরিভট্রঃ পট্টনায়ক-মাধবঃ | 

রামানন্দ-বসুত্র ক্ষচারী শ্রীপুরুষোত্তনঃ ॥ 
শ্রীরামচন্দ্র-ভূদেবঃ শ্রীমং-শ্রীকরপণ্ডিতঃ। 
যছুনাথ-কবিচন্দ্র পণ্ডিত; শ্রীধনগীয়ঃ ॥ 

আচার্য্যঃ শ্রীজগনাথঃ শ্রানুর্যদা স-পণ্তিতঃ | 

জ্রীল-শ্রীনন্দনাচা্7ঃ শ্রীকৃষ্ণথাচার্ধ্য এব চ &' 

চৈতন্যদাসঃ পরমানন্দগুপ্র-ভিষগ.বরঃ | 

প্রীজগন্নাথ-কংসারি-সেনে শ্রীযুক্ত-ভাক্করঃ &. 



শ্রীশ্রবৈষ্ণবাভিধানং। ২৯ 

ককিচন্দ্র-শ্রীমুকুন্দঃ শ্রীরাম: সেন-বল্লভঃ | 

শ্রীযুত্ত-বলরামাধ্য-দাসে! মহেশ-পণ্ডিতঃ 1 
পরমানন্দাবধূতঃ শ্রীগঙ্গাদাস-পপ্ডিতঃ । 

কবিরাজ-গ্রীমুকুন্দানন্দঃ শ্রাপীব-পণ্ডিতঃ ॥ 

চিরঞীবঃ কষ্খদাসঃ ঝণা সাখা-বালক2। 

যছুনাথ-নাসণধা: আকিষদাস-পিত:॥ 

রামতীথঃ কৃষমনাগণ পুলা-ম্ীপুরযোস্তমত | 

শ্রীদজ্জগন্ন থ-তীর্থে। রঘুনাথ-গুরী তথা ॥ 
শ্রীবানদেব-তীষশ্চ আলা পন্ছাভিধা শ্রম । 

অনন্ত।তিধান-পুরী হরিহরানন্দ-ভারতী॥ 

শ্রীমঙ্গসিংহচৈতন্যাঃ শীনবাচাধ্য-নাধবঃ। 
শঙ্করো মাধবানন্দাচাধ্যে। দাম-মনাতনঃ | 

শিবানন্দ-চক্রবর্তি-দ্বিজন।রায়ণাদয়ঃ ॥ 

য এতান্ স্মরতি প্রাত; শুণুতে বাপি ভক্তিতঃ | 

কম্মিন কালেইপি স পুনান্ যাতনাং নার্ৃতি ঞবং ॥ 
এতান্ সংস্মৃত্য সংস্থৃতা যো নমস্কুরুতে জনঃ | 

শ্রীবৈষব-পদে তস্ত নাপরাধঃ কদ[চন ॥ 
লভতে বৈষ্ব-পদমেতেষাং স্মৃতিমাত্রত; 

ভক্তিঞ্চ প্রেম-পীযুষ-মধুরাং দেবছুল ভাং॥ 

সর্রেষামপুপাদেয়ঃ সর্ববেদাধিকস্তথা | 

শ্রবণান্নয়নাচ্চিত্রাদপি দূরে! হি বৈষঃবঃ ॥ 

ইতি প্রীল-দেবকীনন্দন-কবিরাজ-বিরচিতং রী ইবৈফবাভিধানং সম্ূর্ণৎ। 
চে 



শতরীত্বীবৈষব-বন্দন]। 

শ্রকষচৈতন্ত-নিত্যানন্দে ন। জানিয়| ৷ 

নিন্দিনু বৈষ্বগণ মানুষ বলিয়া ॥ ১ ॥ 

সেই অপরাধে মুই ব্যারধি-্রস্ত হৈনু। 
মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈন্ুু ॥ ২॥ 

নিমাই করিল কত পাতকী উদ্ধার । 

পরিণামে কেন মোর না কৈল নিস্তার ॥ ৩॥ 

নাটশাল। হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া । 

শাস্তিপুর যান যাব ভন্তগেী লৈয়! ॥ ৪ ॥ 

সেই কালে দত্তে তৃণ ধরি দূব হৈতে। 

নিবেদিম্ন গৌরাঙ্গের চরণ-পদ্মেতে ॥ ৫ ॥ 
পতিতপাবন-মবতার নাম সে তোমার । 

জগাই-মাঁধাই-আদি করিলে উদ্ধার ॥ ৬॥ 

তাহা হৈতে কোটিগুণে অপরাধী আমি । 

অপরাধ ক্ষম গ্রভূ জগতের স্বামী ॥ ৭1 

প্রভু আজ্ঞ! দিল1__“অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে । 

অপরাধ হয়েছে তোমার, তার পড়হ চরণে” ৮॥ 

গ্রভূর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু। 

প্রীবা-মাগে মে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু ॥ ৯॥ 



শ্রীশ্ীবৈষ্ণব-বন্দন। | ৩৬. 

অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞ। দিল মোরে । 

পুরুষোত্তম-পাদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে ॥ ১০ ॥ 
বৈষ্ব-নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি | 
বৈষ্ণব-বন্দন। করি শুদ্ধ কর মতি ॥ ১১ ॥ 

প্রভু-পাদ্পদ্প আমি মস্তকে ধরিয়া । 

বাড়িল আরতি চিন্তে উল্লসিত হিয়া ॥ ১২॥ 

বৈষুব-গোর্পাইর ন'ম-উদ্দেশ-ক!রণ | 

নান! ক্ষেত্র তীর্থ মুই করিনু গমন ॥ ১৩0 
যথা যথা ধার নাম শুনিনু শ্রবণে। 

ধার ধার পাপ দেখিনু নয়নে ॥ ১৪ ॥ 

শাস্ত্রে ব ধাহার নাম দেখিছু শুনিনু। 

সর্ব-ভক্তের নাম-মাল। গ্রন্থন করি ॥ ১৫ 

ইথে অগ্র পশ্চাৎ মোর দোষ ন। লইবা । 

ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিব। ॥ ১৬॥ 
এক ব্রন্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভূবন । 
তাহাতে বৈষ্বগণ করিয়া যতন ॥ ১৭ ॥ 

জাতির বিচার নাই বেষ্ব-বর্ণনে । 

দেবতা অস্থর খষি সকলি সমানে ॥ ১৮ ॥ 

দেবতা-গন্ধব্ব-আদি মানুষ আদি করি। 

ইহাতে বৈষ্ব যেই তারে নমক্করি ॥ ১৯ ॥ 

পদ্যুপুরাণ আর শ্রীভাগবত-মত। 
বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রপায়ী যত ॥ ২৭ ॥ 



৩২ শ্রীঞ্রীভক্তিরত্ব-হার । 

পুলিন্দ পুকশ ভীল কিরাত যবনে। 
আশীর কঙ্ক আদি করি সকলি সমানে ॥ ২২ ॥ 

সুভোগ শবর গ্নেচ্ছ আদি করি যত। 

ব্রহ্ম।আদি চারি-বেদ সবার আরাধ্য ॥ ২২॥ 

যত যত হীন জাতি উদ্ুবে বৈষুব। 

সবারে বন্দিব সবে জগত-ছুল্লভি ॥ ২৩॥ 

শ্রীক্ুষ্চচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়। 

সর্দ-অবতার-সর্বভক্তজনাশ্রয় ॥ ২৪ ॥ 

'আভীর রাগ। 

ঞ!ণ গোরাান্ মোর ধন গোবাচাদ। 

জগত বাধিল গোরা পাতি প্রেমফাদ ॥ ধর ॥ 

মিনতি করিয়। তৃণ ধরিয়া দশনে । 

নিবেদন করে গুরু-বৈষ্ব-্চরণে ॥ ২৫ ॥ 

গ্রকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অবতারে | 

যত্তেক বৈষ্ণব তাহ। কে কহিতে পারে ॥ ২৬ ॥ 

বৈষ্ঞব চিনিতে নারে দেবের শকতি । 

মুই কোন্ ছার হঙ শিশু অল্পমতি ॥ ২৭॥ 

জিহ্বার আরতি আর মনের বাসন] । 

তেঁই সে করিতে চাঙ বৈষ্ণব-বন্দনা ॥ ২৮ ॥ 

যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে। 

ক্রম-ভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে ॥ ২৯ ॥ 



শ্রীপ্রীবৈফব-বন্দন]। 

বন্দে? শচী জগন্নাথ-মিশ্রপুরন্দর 
বাহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বস্তর ॥ ৩০ ॥ 

বন্দনা কপ্সিব বিশ্বরূপ ধন্া ধন্যা। 

চৈতনা-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য ॥ ৩১ ॥ 
বন্দিব দে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তা। 
পতিত-পাবন অবতার ধন্য ধন্য ॥ ৩২ ॥ 

বন্দে। লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী আর পিষুপ্রিয়া । 
গদাধর-পগ্ডিতগোসাই বন্দনা! করিয়া ॥ ৩৩ ॥ 

বন্দে। পদ্মাবতী-দেখী হাড়াই-পপ্ডিত | 

বার পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত-চরিত ॥ ৩৪ ॥ 

দয়ার ঠাকুর বন্দে? প্রভ-নিত্যানন্ন । 
ধাহা হৈতে নাট গীত--সবার আনন্দ ॥ ৩৫ ॥ 

বন্ুধা জাহুবা বন্দে! ছুই ঠাকুরাণী। 
বার পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি ॥ ৩৬॥ 
বীরভদ্র-গোসাই বন্দিব সাবধানে | 

সকল ভূবন বশ ধার আচরণে ॥ ৩৭ ॥ 
জানবার প্রিয় বন্দে। রামাই-গোসাই। 

যে আনিল। গৌড়দেশে কানাই বলাই ॥ ৩৮ ॥ 
ধযৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই। 
জাহ্বা-মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই ॥ ৩৯ ॥ 

শ্রাগোগীজনবল্লভ বন্দিব যতনে । 
অদ্ভুত চরিজ্র ধার না যায় বর্ণনে ॥ ৪০ ॥ 



শ্রীশ্রীভক্তিরতু-হার ৷ 

গোসাই শ্রীরামচন্দ্র বন্দিব সাদরে। 

জীব উদ্ধারিতে বেঁহ বহু গুণ ধরে ॥ ৪১ &. 

গোসাই শ্রীরামকন্ণ, বন্দে। একমনে । 

বাহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে ॥ ৪২ ॥. 

নিত্যানন্দ-সুতা। বন্দে গঙ্গা-ঠাকুরাণী। 

ভুবন ভরিয়। ষার সুযশ বাখানি ॥ ৪৩ ॥ 

দয়ার ঠাকুর বন্দে! যতেক বৈষ্ব। 
ধাদের কৃপায় পাই শ্রীরাধা-মাধব ॥ ৪৪ ॥. 

তাটিয়ারী রাগ। 

ধন্য অবতার গোরা স্তাসি-চুড়ামণি। 

এমন স্থন্দর নাম কোথাও না শুনি ॥ ফু ॥. 

সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী । 

বিফুতক্তি-পথের প্রথম অবতরী ॥ ৪৫ ॥' 
আচায্য-গোসাই বন্দে। অদ্বৈত-ঈশ্বর | 
যে আনিলা মহাপ্রভু ভূবন-ভিতর ॥ ৪৬ ॥ 
সীতা-ঠাকুরাণী বন্দে! হৈয়া একমন | 
শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দে। তাহার নন্দন ॥ ৪৭ ॥. 
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস-ঠাকুরপণ্ডিত। 
নারদ-খেয়াতি বার ভূবন-পৃজিত ॥ ৪৮ ॥ 
ভক্তি করি বন্দিব মালিনী-ঠাকুরাণী। 
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ ধারে বলিলা জননী ॥ ৪৯ & 



শ্রীশ্রীবৈষ্ব-বন্দন। । ৫ 

ঝ্রীনারায়ণী-দেবী বন্দিব সাবধানে 
আলবাটী প্রভু ধারে বলিল! আপনে ॥ ৫* ॥ 
হরিদাস-ঠাকুর বন্দে! বিরক্ত-প্রধান । 

দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম ॥ ৫১ ॥ 

গোপীনাথ-ঠাকুর বন্দে। জগত-বিখ্যাত। 
প্রভুর স্ততি-পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত॥ ৫২॥ 
বন্দিব মুরারি-গপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত। 

পূর্ব অবতারে ধার নাম হনৃমস্ত ॥ ৫৩ ॥ 
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দে। চন্দ্র সুশীতল। 

আচা্যরত্ব ধার খ্যাতি নিরমল ॥ ৫৪ ॥ 

গোবিন্দ গরুড় বন্দে। মহিমা অপার । 

গৌর-পদে ভক্তি-ছ!রে ধার অধিকার ॥ ৫৫ ॥ 
বন্দিব অস্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ-দত্ত। 
গন্ধর্ব জিনিয়। ধার গানের মহত্ব ॥ ৫৬ ॥ 

বাসুদেব-দত্ত বন্দে। বড় শুদ্ধ-ভাবে। 

উৎকলে বাহারে প্রভূ রাখিলা সমীপে ॥ ৫৭॥ 

বন্দে মহা-নিরীহ পণ্ডিত-দামোদর | 

গীতাম্বর বন্দে৷ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥ ৫৮ ॥ 

বন্দে? গ্রীজগন্লাথ শঙ্কর নারায়ণ । 

বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন ॥ ৫৯ 
বন্দে। মহাশয় চক্রব্তর নীলাম্বর 

প্রভুর ভবিষ্য ষেহ কহিল! সত্বর ॥ ৬০ ॥ 



শ্রীশ্রীভক্তিরত্র-হার। 

শ্রীরাম-পণ্ডিত বন্দে গুণ্ত-নারায়ণ। 
বন্দে। গুরু বিধু গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥ ৬১ ॥ 
বন্দে। সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রানিধি। 

বুদ্ধিমত্ত-খান বন্দো আর বিদ্যানিধি ॥ ৬২॥ 

বন্দিব ধাম্মিক ব্রহ্মচারী শুল্লাম্বর | 

প্রভু ধারে দিল নিজ-প্রেমভক্তি বর ॥ ৬৩ ॥ 
নন্দন-আচাষ বন্দে] লেখক বিজয় । 

বন্দে! রামদাস কবিচন্দ্র-মহাশয় ॥ ৬৪ ॥ 

বন্দে। খোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত-শ্রীধর । 

প্রভূ-সঙ্গে বার নিত্য কৌতুক-কোন্দল ॥ ৬৫ ॥ 
বন্দে। ভিক্ষু-বনমালী পুত্রের সহিতে। 
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে ॥ ৬৬॥ 

হলায়ুধ-ঠাকুর বন্দে। করিয়া আদর । 

বন্দন। করিব শ্রীবাস্থদেব-ভাদর ॥ ৬৭ ॥ 

বন্দিব ঈশান-দাস করযোড় করি। 

শচী-ঠাকুরাণী ধারে নেহ ঠকল বড়ি ॥ ৬৮ ॥& 
বন্দে! জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়। 
গরুড় কাশীশ্বর বন্দে। করিয়। বিনয় ॥ ৬৯ ॥ 

বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষণানন্দ। 

শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দে । করিয়া আনন্দ ॥ ৭০ ॥ 
বল্পভ-আচাযণয বন্দে। জগ-জনে জানি । 
ধার কন্যা আপনি শ্রীলক্ষমী-ঠ।কুরাণী ॥ ৭১ ॥ 



শ্রীপ্রীবৈষ্ব-বন্দন। | উ 

সনাতন-মিশ্র বন্দে! আনন্দিত হৈয়। 
বার কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী-বিষুপ্রিয়। ॥ ৭২॥ 
আচাষ7-বনমালী বন্দে দ্বিজ-কাশীনাথ। 

প্রভুর বিবাহে বেঁহ ঘটক সাক্ষাত ॥ +৩ ॥ 
প্রভুর বিবাহোতংসবে ছিল যত জন। 

তা-সবার পাদপল্প বন্দি সর্বাগণ ॥ ৭৪ ॥ 

স্হহ পাগ। 

ভাল অবত।র শগোৌরাঙগ-মঅণতার | 

এমন করুণা-নিধি কভু নাহি আর ॥ ঞ্রু॥ 

গোসাই ঈশ্বর-পুরী বন্দে সাবধানে । 
লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভূ কৈলা বার স্থানে ॥ ৭৫॥ 
কেশব-ভারতী বন্দে! সান্দীপনী-মুনি। 
প্রভু বরে হ্যাসি-গুরু করিল। আপনি ॥ ৭৬॥ 

বন্দিব শ্রারা মচন্দ্র-পুরীর চরণ । 
প্রভূ বারে কহিলেন আরামের গণ ॥ ৭৭ ॥ 

পরমানন্দ-পুরী বন্দে? উদ্ধব-ম্থভাব। 
দামোদর-পুরী বন্দে। সত্যভামার ভাব ॥ ৭৮॥ 
নরসিংহ-তীর্থ বন্রে। পুরী-সুখানন্ন। 
শগোবিন্দ-পুরী বান্দে। পুরী-ব্রক্ষানন্ন ॥ ৭৯ ॥ 
বৃসিংহ-পুরী বান্দে। সত্যানন্দ-ভারতী। 
বন্দিব গরুড়-অবধূত মহামতি ॥ ৮০ ॥ 



জ্রীপ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

বিষুপুরী-গোর্সা ই বন্দে করিয়া যতন । 
“বিষুভক্তিশ্রতবাবলী” বাহার গ্রন্থন ॥ ৮১ ॥ 

ব্রহ্মানন্দ-ন্বরূপ বন্দে। বড় ভক্তি করি। 

কষ্ণানন্দ-পুরী বন্দে! শ্রীরাঘব-পুরী ॥ ৮২ ॥ 
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দে। বিশ্ব-পরকাশ। 

মহাপ্রভুর পদে ধার বিশেষ বিশ্বাস ॥ ৮৩ ॥ 

শ্রীকেশব-পুরী বন্দে অনুভবানন্দ । 
বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ ॥ ৮৪ ॥ 

শ্রীবংশীবদন বন্দে। যুড়ি ছুই কর। 

ধারে বংশী-মবতার কৈল। গদাধর ॥ ৮৫ ॥ 

গৌরাঙ্গের প্রাণ-সম শ্রীবংশীবদন ! 
ধাহার শরণে মিলে চৈতন্যণচরণ ॥ ৮৬ ॥ 

বন্দে! রূপ সনাতন দুই মহাশয়। 

বৃন্দাবন-ভূমি ছুহে করিল নৈর্ণয় ॥ ৮৭ ॥ 

শ্রীীব-গোসাই বন্দে?) সবার সম্মত। 

সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল। ভক্তি-তত্ব & ৮৮ ॥ 

রঘুনাথ-দাস বন্দে রাধাকুণ্-বাসী । 
রাঘব-গোসাই বন্দে 1 গোবদ্ধন-বিলাসী ॥ ৮৯ ॥ 

বন্দিব গোপাল-ভট্ট বৃন্দাবন-মাঝে। 

সনাতন-রূপ-সঙ্গে সতত বিরাজে ॥ ৯০ || 

রঘুনাথ-ভট বন্দে? প্রভুর আজ্ঞাতে। 
বুন্দাবনে অধ্যাপক শ্্রীশ্রীভাগবতে ॥ ৯১ ॥ 



প্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দন। | ৩৯ 

কাশীশ্বর-গোসাই বন্দে চৈয়া একমতি | 

মথুরা-মগ্ডলে ধার বিশেষ খেয়াতি ॥ ৯২ ॥ 
শুদ্ধ-সরম্বতী বন্দে বড় শুদ্ধমতি। 

প্রভুর চরণে ধার বিশুদ্ব-ভকতি ॥ ৯৩ ॥ 
প্রবোধানন্দ-গোসাই বন্দিব যতনে । 

যে করিল! মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে ॥ ৯৪ ॥ 
লোকনাথ-গোসাই বন্দে। ভূগর্ভ-ঠাকুর। 
দীনহীন লাগি ধার করুণ! গ্রচুর ॥ ৯৫ ॥ 

জগদানন্দ-পণ্ডিত বন্দে। সাক্ষাৎ সরস্বতী । 

প্রভু ধারে করিলেন পরম পিরীতি ॥ ৯৬ ॥ 
মহা-অনুভব বন্দে। পগ্ডিত-রাঘব । 

পানিহাটা গ্রামে ধার প্রকাশ বৈভব ॥ ৯৭ ॥ 

পুরন্দর-পণ্ডিত বন্দে! অঙ্গদ-বিক্রম । 

সপরিবারে লাঙ্গুল ধার দেখিলা। ব্রাহ্মণ ॥ ৯৮॥ 

কাশী-মিশ্র বন্দে! প্রভু যাহার আশ্রমে । 
বাণীনাথ-পট্রনায়ক বন্দিব জন্ত্রমে ॥ ৯৯ ॥ 
শ্রীপ্রত্য-মিশ্র বন্দে। রায়-ভবানন্দ। 
কলানিধি স্ুধানিধি গোপীনাথ বন্দে । ॥ ১০০ ॥ 

রায়-রামানন্দ বন্দে ঝড় অধিকারী | 

প্রভু ধারে লভিল। হুল্প ভ জ্ঞান করি ॥ ১০১। 
বক্রেশ্বর-পপ্ডিত বন্দে! দিব্য-শরীর। 

অভ্যন্তরে কৃষ”তেজ গৌরাঙ্গ বাহির ॥ ১০২॥ 



০ গ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

বন্দিব স্থগ্রীব মিশ্র-শ্রীগোবিন্দানন্দ । 

প্রভু লাগি মানসিক ধার সেতু-বন্ধ ॥ ১০৩ & 

সম্রমে বন্দিৰ আর গদাধর-দাস। 

বুন্দাবনে অতিশয় ধাহার প্রকাশ ॥ ১০৪ ॥ 

সদাশিব-কবিরাজ বন্দ?! একমনে । 

সকল বৈষ্ব বশ বর প্রেম-গুণে ॥ ১০৫ ॥ 

প্রেমময়-তন্ু বন্দে! সেন-শিবানন্দ। 

জাতি প্রাণ ধন বার গোরা-পদদ্বন্দ ॥ ১০৬ ॥ 

চৈতন্যদ্াস রামদাস আর বর্ণপূর । 

শিবানন্দের তিন পু বন্রিব প্রচুর ॥ ১০৭ ॥ 
বন্দিব মুকুন্দ-দন্ত ভাবে শুদ্ধ-চিন্ত। 
ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মুচ্ছিত ॥ ১০৮ ॥' 
প্রেমের আলয় বন্দে! নরহরি-দাস। 

নিরন্তর ধার চিন্তে গৌরাঙ্গ-বিলাস ॥ ১০৯ ॥ 

মধুর-চরিত্র বন্দে? শ্রীরঘুনন্দন। 

আকৃতি প্রকৃতি ধার ভূবন-মোহন ॥ ১১০ ॥ 
সকল-মহাস্ত-প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন। 
নিতাই দিলেন ধারে খুমালা চন্দন ॥ ১১১ ॥' 

প্রেমস্থখময় বন্দে। কানাই-ঠাকুর | 

মহাগ্রতূ দয়া ধারে করিলা প্রচুর ॥ ১১২ ॥ 

রঘুনাথ-দাস বন্দে! প্রেমসুধাময় | 

বাহার চরিত্রে নব লোক বশ হয় ॥ ১১৩ &. 



শীপ্রীবৈষ্ব-বন্দনণ । ৪১ 

আচাধ্য-পুরন্দর বন্দে! পণ্ডতিত-দেবানন্দ । 

গৌরপ্রেমময় বন্দে শ্রীআচার্ধ্য-চন্দ্র॥ ১১৪ ॥ 
আকাই-হাটের বন্দে। কৃষ্াস-ঠাকুর। 
পরমানন্দ-পণ্ডিত বন্দে। সতীর্থ প্রভুর ॥ ১১৫ ॥ 
গোবিন্দ-ঘোষঠাকুর বন্দে! সাবধানে । 
ধার নাম সার্থক প্রভূ করিলা আপনে ॥ ১১৬। 

বন্দিব মাধব-ঘোষ এভূর গ্রীতি-স্থান। 

প্রভু ধারে করিল অভ্যঙ্গ-ন্বরদান ॥ ১১৭ ॥ 

শীবাস্ুদেব-ঘোষ বন্দিব সাবধানে । 

গৌর-গুণ বিন! যেই অন্ত নাহি জানে ॥ ১১৮ ॥ 
ঠাকুর-শ্রীঅমভিরাম বন্দিব সাদরে । 

ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করে ধরে ॥ ১১৯ ॥ 
স্বন্নরানন্দ-ঠাকুর বন্দিব বড় আশে । 

ফুটা”লে। কদম্বফুল জন্বীরের গাছে ॥১২০ ॥ 

পরমেশ্বর দাসঠাকুর বন্দে] সাবধানে | 

শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীন্ঠন-স্থানে ॥ ১২১ ॥ 
ইষ্টদেব বন্দে] শ্রীপুরুষোত্তম নাম । 
কে কহিতে পারে তার গণ অন্ত্রপাম॥ ১৯২ ॥ 

সর্বব-গুণ-হীন যে তাহারে দয়। করে। 

, আপনার সহজ-করুণাশক্তি-বলে ॥ ১২৩ ॥ 

সপ্তম বংসরে ধার জ্রীকৃষ্-উন্মাদ | 

ভূবন-মোহন নৃত্য শকতি অগাধ || ১২৪ ॥ 



শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

গৌরীদাস-কীর্ততনীয়ার কেশেতে ধরিয়া । 
নিত্যানন্দ-স্তব করাইল! শক্তি দিয়া ॥ ১২৫ ॥ 

গদাধর-নস আর শ্রীগোবিন্দ-ঘোষ। 

ধাহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সস্ভোষ ॥ ১২৬॥ 

বার অষ্টোত্তর-শত ঘট গঙ্গা-জলে। 

অভিষেক সর্ব-জ্ঞাতা হন শিশুকালে॥ ১২৭ ॥ 

করবীর মঞ্জরী আছিল বার কাণে। 

পদ্প-গন্ধ হেল তাহ। সবা-বিদ্যমানে ॥ ১২৮ ॥ 

বার নামে সিগ্ধ হয় বৈষ্ব-সকল। 

মৃততিমন্ত প্রেমস্থুখ ধার কলেবর ॥ ১২৯। 
কাল।-কষ্তদাস বন্দে । বড় ভক্তি করি। 

দিব্য উপবীত বস্ত্র কষতেজৌধারী ॥ ১৩০ ॥ 

কমলাকর-পিপলাই বন্দে! ভাব-বিলাসী। 

যে গ্রভৃরে বলিল--লহ বেত্র দেহ বাঁশী॥ ১৩১ ॥ 

রত্বাকর-স্ুত বন্দো পুরুষোত্তম নাম। 
নদীয়া বসতি বার দিবা-তোজাধাম ॥ ১৩২ ॥ 

উদ্ধারণ-দত্ত বন্দে হৈয়া সাবহিত। 

নিত্যানন্দ-সঙ্গে বেড়াইল। সর্ব তীর্থ ॥ ১৩৩ ॥ 

গৌরীদাস-পণ্ডিত বন্দে" প্রভুর আজ্ঞাকারী। 
আচার্ধ্য-গোঁস1ইরে নিল উৎকল-নগরী ॥ ১৩৪ ॥ 

পুরুষোত্বম-পণ্ডিত বন্দে বিলাপী সুজন । 

প্রভ্ বারে দিলা আচাধ্য-গোর্সাইর স্থান ॥ ১৩৫ ॥ 



শ্রীক্রীবৈষ্ণবশ্বন্দনা । ৪৩ 

বন্দিব সারঙ্গ-দাস হৈয়। একমন। 

মকরধবজ-কর বন্দে। প্রভৃর গায়ন ॥ ১৩৬ ॥ 
রুদ্রারি-কবিরাজ বন্দে। ভাগবতাচার্ষ্য | 

শ্রীমধু-পণ্ডিত বন্দে অনস্ত-আগচার্য্য ॥ ১৩৭ ॥ 
গোবিন্দ-আচাধ্য বন্দে। সব্ব-গুণশালী। 

যে করিল রাধাকঞ্জের বিচিত্র ধামালী ॥ ১৩৮ ॥ 

সার্বভৌম বন্দে? বৃহস্পতির চরিত্র । 

প্রভুর প্রকাশে ধার অদ্ভুত কবিত্ব ॥ ১৩৯ ॥ 

বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্দ্বাম়-খ্যাতি। 

প্রকাশিল। প্রভু ধারে ষড়ভূজ-আাকৃতি ॥ ১৪০ ॥ 

দ্বিজ-রঘুনাথ বন্দে। উড়িয়া-বিপ্রদাস। 
অভিন্ন-অচ্যুত বন্দো৷ আচাধা-শ্যামবাস ॥ ১৪১ ॥ 
দিজ-হরিদাস বন্দে! বৈচ্য-বিষুদাস। 
মার গীত শুনি প্রভূর অধিক উল্লাস ॥ ১৪২ ॥ 
কানাই-খুটিয়! বন্দে! বিশ্ব-পরচার। 

জগন্নাথ বলরাম ছুই পুত্র বার ॥ ১৪৩ ॥ 
বন্দে। উড়িয়া বলরাম-দাস মহাশয় । 

জগনাথ বলরাম ধার বশ হয় ॥ ১৪৪ ॥ 

জগন্নাথ-দাস বন্দে। সঙ্গীত-পণ্ডিত। 

ধার গান-রসে জগল্লাথ বিমোহিত ॥ ১৪৫ ॥ 

বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত-কাশীশ্বর । 

বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর ॥ ১৪৬॥ 
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বন্দিব সুবুদ্ধি-মিশ্র মিশ্র-শ্রীশ্রীনাথ। 

তুলসী-মিশ্র বন্দে। মাহিতি-কাশীনাথ ॥ ১৪৭ ॥ 

আ্ীহরি-ভট্ট বন্দে। মাহিতি-বলরাম । 

বন্দে। পট্টনায়ক-মাধব বার নাম ॥ ১৪৮1 

বস্থ-বংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে । 

বার বংশে গৌর বিন। অন্য নাহি জানে ॥ ১৪৯ ॥ 
বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী । 
শ্রীমধু-প্ডিত বন্দে? বড় অধিকারী | ১৫০॥ 
শ্রীকর-পণ্ডিত বন্দে। দ্বিজ-রামচন্দ্র। 

সর্ধ-স্থুখময় বান্দে। যদু-কবিচন্ত্র ॥ ১৫১ ॥ 

বিলাসী বৈরাগী বন্দে] পর্ডিত-ধনপ্রীয়। 

সব্বন্য প্রভুরে দিয়। ভাণ্ড হাতে লয় ॥ ১৫২॥ 

.জগন্নাথ-পণ্ডিত বন্বে] আচার্য্য-লক্ষ্ণ | 
শ্রীকৃষ্ণ-পণ্তিত বন্দে বড় শুদ্ধ-মন ॥ ১৫৩ ॥ 

সুর্যযাদাস-পণ্ডিত বন্দে। বিখ্যাত সংসারে। 

বনুধ। জানব! ছুই কন্যা ধার ঘরে ॥ ১৫৪ ॥ 

মুরারি চৈতন্ত-দাস বন্দে। সাবধানে । 
আশ্চধ্য চরিত্র বর প্রহলাদ-সমানে ॥ ১৫৫. 

পরমানন্দ-গপ্ত বন্দে? মেন-জগন্াাথ। 

কবিচন্দ্র মুকুন্দ বাপক রমানাথ ॥ ১৫৬॥ 

কংসারি-সেন বন্দে। সেনশ্শ্রীবল্পভ । 

ভাক্কর-ঠাকুর বন্দে। বিশ্বকর্মা-অনুভব ॥ ১৫৭ &. 



শ্রীশ্রীবৈষ্ব-বন্দনা । 8৫ 

সঙ্গীত-রচক বন্দে! বলরাম-দাঁস। 

নিত্যানন্দ-ন্দঞ্রে ধার.স্ুপৃঢ় বিশ্বাস ॥ ১৫৮॥ 

মহেশ-পগ্ডিত বন্দে বড়ই উন্মাদী। 
জগদীশ-প্ডিত বন্দে? নৃতা-বিনোদী ॥ ১৫৯ ॥ 

নারায়ণী-স্ত বন্দে। বৃন্দাবন-দাস। 

ধাহার কবিস্ব গীত জগতে প্রকাশ ॥ ১৬০ ॥ 

বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর-রুষ্জদাস । 

প্রেমানন্দ নিত্যানন্দে ধাহার বিশ্বাস ॥ ১৬১ ॥ 

পরমানন্দ-অবধৌত বন্দে একমনে । 

সব্্বদ। উন্মন্ত বেঁহ বাহ নাহি জানে ॥ ১৬২॥ 

বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস-পণ্ডিত। 

বছুনাথ-দাস বন্দে মধুর-চরিত ॥ ১৬৩॥ 
পুরুষোত্তম-পুরী বন্দে তীর্থজগন্নাথ। 

শ্রীরাম-তীর্থ বন্দে । পুরী-রঘুনাথ ॥ ১৬৪ ॥ 
বাস্থদেব-তীর্থ বন্দে। আশ্রমী-উপেন্দ্র । 

বন্দিব অনন্-পুরী হরিহরানন্দ ॥ ১৬৫ | 

মুকুন্দ-কবিরাজ বন্দে নিম্মল-চরিত। 
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীব-পপ্ডিত ॥ ১৬৬ ॥ 

বন্দন। করিব শিশু-কৃষ্ণদাস নাম । 

প্রভুর পালনে ধার দিব্-তেজোধাম ॥ ১৬৭ ॥ 
মাধব-আচার্ধ্য বন্দে। কবিত্ব শীতল। 

বাহার রচিত গীত--ঞআ্রীকৃষ্₹-সঙ্গল” ॥ ১৬৮ ॥ 
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গৌরীদাস-পণ্ডিতের অচুঙ্গ কৃষ্ণনাস। 

বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্ত-দাস ॥ ১৬৯ ॥ 

রঘুনাথ-ভট্ট বন্দে করিয়! বিশ্বাস। 
বন্দে। দিবা-লোচন শ্রীরামচন্দ্র-দাস ॥ ১৭* ॥ 

শ্রীশঙ্কর বন্দে। বড় অকিঞ্চন-রীতি। 

ডশ্ফের বাগ্েতে ষে প্রভূর কৈল 'গ্রীতি ॥ ১৭১ ॥ 
প্রেমানন্দময় বন্দে? আচাধা-মাধব। 

ভক্তি-বলে হৈল। গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥ ১৭২ ॥ 

নারায়ণ-পৈড়ারি বন্দে! চক্রবর্তাঁ-শিবানন্দ । 

বন্দন। করিতে বৈষুবের নাহি অন্ত ॥ ১৭৩ ॥ 

এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ব। 

কহনে না যায় সবার অনস্ত বৈভব ॥ ১৭৪ ॥ 

অনন্ত বৈষবগণ অনন্ত মহিমা । 

হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা ॥ ১৭৫ ॥ 

ৰন্দন। করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি। 

বেদেহ জানিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি ॥ ১৭৬ ॥ 

সবাকার উপদেষ্ট। বৈষব-ঠাকুর | 

শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর ॥ ১৭৭ ॥ 

শরণ ল্ইয়া ভজ বৈষ্ণব-চরণে। 

সংক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ব-বন্দনে ॥ ১৭৮ ॥& 

বৈষ্ব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন। 

অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন ॥ ৯৭৯ ॥ 
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প্রভাতে উঠিয়৷ পড়ে বৈষ্ব-বন্দনা । 

কোনে! কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্ণ। ॥ ১৮০ | 

দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে। 

দেবকীনন্দন-দাস কহে এই লোভে ॥ ১৮১ ॥ 

ইতি শ্রীল-দেবকীনন্দনদীম-বিবচিত শ্রীশ্রীবৈষণব-বন্দনা সমাপ্ত। 

শ্ীপ্রীবৈষ্ব-বন্দনার অর্থ। 

৪। “নাটশাল।” ₹'কানাইর ন|টশালা' নামে গ্রাম। হাওড়া-্টেশান। 

হইতে লুপ-লাইনে তিন-পাহাড় ষ্টেশানে নামিয়া তথা হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে 

রাজমহল ষ্টেশান, তথ। হইতে তিন ক্রোশ দুরে এই গ্রাম। মহীগ্রভু পুরী 

হইতে প্রথম শ্রীবন্দাবন যাইবার সময় এইথান হইতে ফিরিয়া আসেন । 
১*। 'পুরুযোত্বম'**'*"ঘরে” গৃহে গিয়। তুমি শ্রীপুক্ষোত্তমন্ঠাকুরকে 

গুরুত্বে বরণ করিয়! তাহার নিকট দীক্ষা্ি গ্রহণ কর। 

১২। “আরতি”- আত্তি ; অন্থ্রাগ। 

১৩। “উদ্দেশ-কারণ” -জানিবার জন্য, 
১৫। পসর্ব-..করিন্” -পুজ্যপাদ শ্রীবৈষ্ণব-মহাত্মাগণের নাম যথাসাধ্য 

সংগ্রহ পূর্বক তাহা লিখিয়া৷ লিখিয়া তাহাদের বন্দন। করিলাম ; স্থৃতরাং ইহা 
পাঠ করিয়! তক্তগণের ভজন-সন্বন্ধে পরমোপকার সাধিত হইবে তীহাঁদের 

বৈষ্ঝনীপরাধ-খগ্ুন হইবে। 

১৬। “ইথে'"**'লইবা” কাহারও নাম আগে, কাহারও নাম পরে 

লিখিলাম বলিয়া, কেহ যেন আমার অপরাঁধ গ্রহণ কারবেন না। 

২১-২২। গুলিন্ প্রভৃতি এইগুলি সমস্তই নীচজাতির নাম। এই সমস্ত 

নীচজাতি যদি বৈষ্ণব হন, তবে তাহারা ব্রহ্ধাদি-দেবতাগণেরও এবং বেদাদি- 

শান্তগণেরও পূজা, যথা! পন্মপুরাণে বলিয়াছেন £ 
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চগ্ডালোহপি মুনিপেষ্টে। বিষুতক্তি-পরায়ণঃ | 

বঞুতাক্ক-বিহীনস্ত থিজোইপি ম্বপচাধমঃ ॥ 

২৪। পবম দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রতু ও শ্রীনিত্যনন্দ-প্রভু হইলেন 

সমস্ত অবতারের মূল ও সমস্ত ভক্তগণেব একমাত্র অবলম্বন । 

২৯। “ক্রম-এঙ্গে” _ ছোট-বড়-অন্গসারে লিখিতে না পারায়। 

৩১। “*শ্রীখঙ্করারণা”_ এই নাম হইপ মহাপ্রভু জোত্ঠ ভ্রাতা শ্রীপাদ 

বিশ্ববূপ-মহাশরেব মন্গ্যাসেণ নাম। 

৪৫1 “বিষাক্ত মণতণী” » যিনি শ্রুকষপ্রেমতক্তি-পথ- 

গ্রদর্শনের মূলরূপে অবতীর্ণ ; ধিনি বিশুদ্ব-তক্তিপথ দেখাইবার আদ্দিশ্বরূপ। 

৫*। “আলবাটী” পিকদাণী-দ্ববগ অর্থাৎ যিনি মলমূত্রাদি পরিফষাব 

করা পধ্যন্ত সমস্ত নীচগেবাও করিতেন। 
৫৪। মহাপ্রভুর মেসো মহাশয় শ্চন্্রশেখর চন্দ্রের অবতাব বলিয়া, 

তিনি চন্দ্রের স্যায় স্নিগ্ধ । তাহার মধ্যাদীন্চক উপাঁধি হইল 

“আচাধ্য? | ৫৬| “অন্বষ্ঠ” -বৈদ্বজাতি। 
€৭। “উংকলে” - উড়িয্া-দেশান্তগত শ্রীপুরীধামে বা শ্রীক্ষেত্রে। 
৬৪| “লেখক বিজয়”. ইহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল) ইনি 

মহীপ্রভূর পুথি লিখিয়া দিতেন। 

৭৫। “"লোকপিক্ষা-দীক্ষা”_জগতের লোককে শিক্ষা দিবার জন্য 

দীক্ী-গ্রহণ। | 
৮৩। “বিশ্ব-পরকাশ-্যিনি কপ করিয়া জগতে গ্রকট হইয়াছেন। 
৮৯| “গোঁবদ্ধন-বিলাসী” -ব্রগ্ধামান্তর্গত গ্রাগোবদ্ধনবাসী। 
৯৮। “ওলদ-বিক্রম” » বান্র-রাজ বালির পুত্র অঙ্গদ-মহারাজের ন্যা! 

বীরযবান্; শ্রীপুরন্দর-পত্ডিত হইলেন অঙ্গদের অবতার। 
“লানুল” বেজ । 



শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনার অর্থ। ৪৯ 

১*২। অভান্তরে''." বাহির” ্ধীহার বাহির ও তিতর সর্বাত্রই 
শ্রীগৌর-রুষ্ণ-ভক্তিগ্রভায় জল জল করিতেছে। 

১*৩। “গ্রভু-""" সেতুবন্ধ” _মসকাপ্রতুর পুরী যাইবার সময় তাহার 
নদীপাঁবের জন্য যিনি তদুপখি মনে মনে সেতৃ-বন্ধন করিয়াছিলেন। 

১০৮।  *মযূরের”-'-“মুচ্ছিত”_মযূরপুচ্ছ দেখিয়। শ্রীরুষ-ফৃত্তি 
হওয়ায় মচ্ছিত হইলেন | মেঘ দেখিয়া শ্রীমন্মাধবেন্ত্র-পুবীমহারাজেরও এই 
অপূর্ব সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল ১১৫। “িতীর্ঘ”_মমপাঠী। 

১১৭। “ঞ্ীতিস্থান” ₹ভালবাগার পান্র। 

“গ্রতু'-শ্বরদান” মহাপ্রভু কূপ] করিয়। ধাহাকে এরগ শক্তি দিলেন 

যে, তিনি যতই কীর্তন করুন ন| কেন, তাহার শ্বর কদাচ নষ্ট হইবে ন|। 
১১৯। “ষোল: "ধরে" -একদঙ্গে ঢুই মজুরে দ্রব্য বহন করার 

নাম সাজ ব সাংড়া; সুতরাং যোল সাঙ্গ অর্থাৎ ৩২ জন বলিষ্ঠ লোকে 
বহন করিতে পারে এরূপ একখানি খুব ভারী কাষ্ঠ ঘিনি প্রেমোম্মত্ত অবস্থায় 
বংশীব স্ায় অর্থাৎ অনায়াসে হস্তে ধারণ করিতেন । 

ৃ 'শ্রীগৌরগণোদেশনীপিকা” । 

১২৯ | “্জঙ্থীরের গাছে” _লেবুগাছে। 
১৩৫। “বিলাসী সুজন” » শ্রীকষ্ণতক্তিময় পরম-মহাশয়-বযক্কি | 

১৩৮| “ধামালী” » পাঁচালী-গান ; ছড়! ; রঙ্গরসের পদাবলী । 

১৫২। এ্বিলাপী বৈরাগী” -শ্রীকৃঞ্চভক্তিময় পরম বৈরাগ্যবান্ 

পুরুষ। “ভা” _মাটীর ভাঁড়। 

১৬০ ঘ্থাহাব কবিত্ব গীত” স্ধাহার রচিত অপূর্ব কাবাগ্রন্ 

শ্চৈতন্ভাগবত” ও পদপদাবলী গীত। ইচ্ছা হইলে অম্মং-সম্পাদিত 

শচৈতন্যভাগবত? ব| অগ্থ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 



৫০ শ্রী্রীতক্তিরত্ব-হার। 

১৬৩। “অনাদি-.....পণ্ডিত'” -মহাগ্রভুর বিষ্ভাগ্তর শ্রগাদাস- 

পণ্ডিত, ধাহার বিগ্ভার অবধি নাই। 

১৭৬। “বেদেহ-"-শুদ্ধি”-বেদাদি শান্্রগণও বৈষবের অপার মহিমা 

বরণনা'করিয়া শেষ করিতে পারে না। 

১৭৭| “উপদেষ্টা”_উপদেশ-কর্তা ; শিক্ষাপ্তরু। 

“শরংণ-""দূর”লবৈষবের অপরিসীম অপূর্ব মহিম] কর্ণে শুনিয়াও শে 
করা যায় না, চোখে দ্েখিয়াও তাহার প্রভাব বুঝ! যায় না, মন দ্বারাও তাহা 

ধারণা করা যায় না এব্ং বর্ণনা করিয়াও তাহা শেষ কর! যায় ন|। 

১৭৮ | “ধরণ'*'***চরএ”-্বৈষ্ণবের পঁদপন্মে শরণাগত হইয়া 

শ্রীরু্ভজন কর, তবেই সফল-মনোরথ হইতে পারিবে, তবেই শ্রীকৃষ্খগাদপ্ 

সেবা লাভ করিতে পারিবে : বৈষ্বের অনুগত না হইয়া মহা ভজন-সাধন 

করিলেও কৌনও ফলোদয় হইবে না; বৈষ্ণবের শ্রীচরণ একমাত্র সম্বর 

করিতে হইবে। বৈষ্ণন-ভক্তি হইতেছে ভজনের সর্বশ্রে্ঠ অঙ্গ__বৈষ- 

পুজা, বৈষ্ণব-সেবা, বৈষব-সম্মান, বৈষ্কব-দর্শন, বেষবোচ্ছি-ভোজন 

বৈষ্ণবমাহাত্ময-কীর্ভন, বৈষ্থবসঙ্গ-করণ, বৈষবোপদেশ-গ্রহণ, বেষ্থবাঁভিননন, 

বৈষ্ব-বনদন ইত্যাদি রূপ সর্ববতৌভাঁবে বৈষ্ণবের পরিচর্ধ্যাই হইল শ্রীরুষ্ততত্তি 

ও গ্রীকৃষ-পাদপন্সসেবা-লাভের পরমোপায়। 

১৭৯। “অন্তরের মল”"_ মনের ময়ল| অথাৎ সর্ববিধ পাপ ও দুর্বারনা। 

মনের এই ময়লা না ঘুচিলে মন শু হয় না, মন শুন্ধ না হইলে শ্রীকুঞ্চগ্রে 
লাভ হয় না, গ্রেম-লাভ না হইলে ব্রজ-নিকুঞ্জসেবা-লাভ হয় না! 

১৮১। “প্রেমভক্তি”ইহা যে কি অপূর্ব বন্ত, তাহ। গর 

'শীরীপ্রেমভক্তিচন্ত্রিকাপ্রবন্ধের ৫ দাগে “প্রেমভক্তি'-শৰের ব্যাধ্যায়, ১ 

দাগ গ্লোকের অনুবাদে ও মূল ১৪ দাগে দ্রষ্টব্য | 
চান 



১ 

শ্ীশরীসংক্ষিপ্ত বৈষ্ণৰ-বন্দনা 

ভজ ভজ মন, 

পতিত দুর্গতে, 

বন্দে। শ্রীচৈতন্ত, 

যুগল-চরণ, 

নবদ্বীপ-পুরী, 

মেই ত নগরে, 

বার চরণ, 

সংক্ষেপে চরণ, 

শ্রীরপ সনাতন, 

ভট্গোপাল-চরণ, 

মিশ্র-পুরন্দর, 

বরপ-্নামোদর, 

শ্ীবাস-মহাশয়, 

যাহার নাটকে, 

শ্ীশচী-ঠাকুরাণী, 

শ্রীবাস-ঘরণী, 
গৌরাঙ্গ-চরণ, 
বৈষব-চরণ, 

অনাথের বন্ধু 

দীন হীন জনে, 

শ্রীগ্ুরু-চরণ, 

প্রেমধন দিতে, 

নিত্যানন্দ ধন্য, 

করিব বন্ৰন, 

বৃন্দাবন করি, 

আনন্দে বিহরে, 

করিব বন্দন, 

করিব বন্দন, 

করিয়া বন্দন, 

করিব বন্দন, 

নবদীপে ঘর, 

চরণ বন্দিব, 

রামানন্দ-রায়, 

যত ছুখ থাকে, 

চরণ-ছাখানি, 

অচ্যুত-জননী, 

ভজে যেই জন, 

করিব বন্দন, 

করুণার সিদু 

আপনার গুণে, 

সকল-বেদের সার। 

গরম করুণ! যার॥ 

সীতানাথ সেই ঠামে। 

গদাধর তার বামে ॥ 

সুরধুনী-তীরে বাস। 

চৈতন্যের যত দাস ॥ 

নীলাচল-বাসী যত। 

বিস্তারি বন্দিব কত॥ 

জীব ভট্-রঘুনাথ। 
দাস-রঘুনাথ-মাথ ॥ 

বন্দি তাহার চরণ । 

করিয়া অতি যতন ॥ 

বন্দন! করিব আগে। 

সিংহ-রবে করী ভাগে ॥ 

বন্দনা করিব আমি । 

তুঁহ-পদে পরণামি ॥ 
তাহার চরণ সেবি। 

প্রীগুর-চরণ ভাবি॥ 

সর্বব জীবে করেন দয়া। 

গ্রতু দেহ পদ-ছায়া॥ 



২ 

ঠাকুর-শৌরীদাস, 
বন্দে। অভিরাম, 

বন্দে! সরম্থতী, 

জাঁতি কুল ছাড়ি, 
বন্দে! নরহরি, 
তুখী তাপা জনে, 

জ্ীরথুনন্দন, 

ধাহার কীর্তনে, 

বসু-রামানন্ৰ, 

কবি-কর্ণপুর, 

বন্দিব শ্রীধর, 

বন্দে। হরিদাস, 
দ্বিজ-হরিদাস, 

ছুই পুত্র ধার, 

বন্দে বানু-ঘোষ, 

বাহার অঙ্গনে, 

চক্রবস্তিগণ, 

দ্বাদশ-গোপাল, 

চৌধ্টর-মহাস্ত, 

গিরি-পুরীগণ, 
বন্দে! ছুই ভাই, 
বারে দিয়া নাম। 

শ্রীশ্রীতক্তিরত্ব-হার। 

অন্বিকা-নিবাস, বন্দনা করিব তারে। 

অতি বলবান,  বংশীকাষ্ঠ করে ধরে ॥ 
অতি শুদ্ধমতি, চরণ বন্দিব তার। 

ধিকৃধিক্ করি, গৌরাঙ্গ করিল সার॥ 
লইয়া! গাগরী, নগরে নগরে ফেরে। 

আপনার গুণে বিতরল সকরুণে॥ 

করিয়! কীর্তন, বন্দিব তাহার পায়। 

বাহুর দোলনে, ভুলিল। গৌরাঙ্গ-রায় ॥ 
সেন-শিবানন্দ,। করি চরণ বন্দন। 

ভকতের সুর।  বন্দিব তাহার নন্দন ॥ 

মাধব শঙ্কর, প্রভুর সহিত খেলা । 

মহিম। প্রকাশ, নামে বাধিল ভেল! ॥ 

কাঞ্চন-নগরে বাস, গৌর-প্রেমেতে আনন্ন। 
গুণের সাগর,  শ্রীদাস গোকুলানন্দ ॥ 
সদাই সন্তোষ, গোবিন্ৰ ধীহার ভাই । 

বিনোদ-বন্ধনে, নাচে গৌর নিতাই ॥ 
করিব বদন, আর কবিরাজগণ। 

প্রেমে মাতোয়াল, বাঁধিল প্রভুর মন ॥ 
চরিত্র অনন্ত, সকলই ব্রজের গোপী। 
করিব বন্দন, আদি কেশব ভারতী ॥ 

জগাই মাধাই, হরি হরি বলি নাচে। 
গৌর গুণধাম,  রাখিলা আপন-কাঁছে॥ 



গয়া-গঙ্গা-কাশী-, 

সবার চরণ, 

নগর-ভিতরে, 

তা-সবা-চরণ, 

ব্রজবাসি-ঘরে, 

ত।-সব।-চরণ, 

বুদদাবন-পুরী, 

তা-সব।-চরণ, 

ষত কুঞ্জবাসী, 

সংক্ষেপে চরণ, 

মধুবনে হয়, 

বছুলা-নিবাসী, 
শকুণ্ড-নিবাসী, 

একত্র করিয়া 

দিঘী কাম্যবনে, 

বৃষতামু-পুরে, 

যাবট-নিকটে, 

কোকিলবন-বাসী, 

পদচিহি-স্থানে, 
কোটবন-বাসী, 

বর বৃন্দাবনে, 

সুই মৃঢ়মতি, 

অযোধ্যাদি-বাসি-, 

করিব বন্দন, 

যেবা বাস করে, 

করিব বন্দন, 

যেবা বান করে, 

করিতে বন্দন, 

আনন্দ-লহরী, 

করিব বন্দন, 

ব্রজেতে নিবাসী, 

করিব বন্দন। 

তালবনে রয়, 

যত ব্রজ্বাসী, 

শ্যামকুণ্ড-বাসী, 

করিব বন্দন, 

থাকে যত জনে, 

আর নদীশ্বরে, 

কিশোরীর বটে, 

বৈঠল-নিবাসী, 

রাসলীলা-স্থানে, 

শেষশায়ি-নিবাসী, 

মণ্ডলী-বন্ধনে 5 

কি আছে শকতি, 

শ্ীশ্রীসংক্ষিপ্ত বৈষ্ব-বন্দন| । ৫৩ 

গণের বন্দনা করি। 

যে থাকে মথুরাপুরী ॥ 

যত বা যমুনা-তীরে। 

ধরি আমি শিরোপরে ॥ 

জলের গাগরী বয়। 

মনের উল্লাম হয় ॥ 

বাম করে যত জন। 

সানন্দিত হ'য়ে মন॥ 

সবার বন্দন। করি। 

বিস্তারি বন্দিতে নারি ॥ 

কুমুববনে ধার ঘর। 

সবে মোরে দয়। কর॥ 

গোবদ্ধন-বাসী যত। 

বিস্তার বণিব কত॥ 

সবার চরণ ধরি। 

সকলের বনদন। করি ॥ 

বাস করে যত জন। 

করি চরণ বন্দন ॥ 

দৃহিগ্রামে যত জন । 

করি চরণ বন্দন ॥ 

তিনশত চৌধট্রি গ্রাম । 
গ্রতক্যে লইতে নাম॥ 



৫৪ 

রামঘাট-তটে, 

ভূদ্রবনশ্বা সী) 

বেলবনে ঘর, 

বলদেব-বাঁগী, 

রাওলে গোকুলে, 

সংক্ষেপে চরণ, 

নন্দীশ্বরে গিয়া, 

খেলন-বনে গিয়া) 

হেচড়ী খেচরী, 

দহেগা-পহেগা” 

বৈষ্ণব-বন্দন) 

অবিলম্বে তারে, 

দেবকী-নন্দন, 

দস্তে তৃণ ধরি, 
বৈষব-বন্দীন, 

বন্দাবনে যায়, 

প্রীশ্বীতত্তিরতবহার। 

আর অক্ষয়-বটে, 

ভাণীর-নিবাসী, 

মান-মরোবর, 

যত ব্র্গবাসী, 

যমুনার কুলে, 

করিব বন্দন) 

রাম-কু্ দেখিয়া, 

রাম-কুষ্ণ দেখিয়া) 

গেঠক। পিছুড়ী, 

ভহেগা-নিবাসী, 

যে করে গঠন, 

অবশ্য মিলিয়ে, 

করিব বন্দন, 

নিবেদন করি, 

প্রাতে যেই জন, 

বুপধ-সেবা পায়, 

নন্দঘাটে যত জন। 

করি চরণ বন্দন।॥ 

লৌহবনে ধার ঘর। 

সবে মোরে দয়া কর & 

বনে উপবনে যত। 

এই মোর অভিমত ॥ 

আনন্দেহইনু ভোর। 

মন ফিরি গেল মোর ॥ 

মিলিগ্রামে যত জন। 

করি চরণ বন্দন ॥ 

যেবা করয়ে বীর্তন। 

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম'রতন ॥ 

আম! হ'তে নাহি হয়। 

দ্বি-হরিদাসে কয় 

যেবা গড়য় শুনয়। 

নাহিক শমন-ভয় ॥ 

ইতি গ্রীল-দিহরিদাস-বিরচিত আই্রানংক্ষিপ্ত বৈষব-বনন সম। 



৫৫ 

শ্রীশ্রীহাট-পত্তন 

প্রণমহ কলি-যুগ সব্ধ-যুগ-সার। 

হরিনাম-সঙ্গীর্তন যাহাতে প্রচার ॥ 

কলি ঘোর-পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময় । 

পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায় ॥ 
শচীগর্ভ-সিন্ধুমাঝে চন্দ্রের প্রকাশ । 

পাঁপ-তাপ দূরে গেল তিমির-বিনাশ ॥ 
ভকত-চকোর তায় মধু পান কেল। 

অমিয়া মথিয়৷ তাহ। বিস্তার করিল ॥ 

পূর্ণকুস্ত নিত্যানন্দ অবধৌত-রায়। 
ইচ্ছা ভরি পান কৈল অদ্বৈত তাহায় ॥ 

চাকিয়া চাকিয়। খায় আর যত জন। 

প্রেম-দাতা নিতাই-্টাদ পতিত-পাবন ॥ 

প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্-গোসাই | 
নদী নাল। সব আসি হৈল একটাই ॥ 

পরিপূর্ণ হেয়া বহে প্রেমামৃত-ধারা। 

হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকানপারা ॥ 

সঙ্কীর্তন-ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল। 

ভকত-মকর তাহে ডুবিয়া রহিল ॥ 

তৃণ-রূপা ভাসে যত পাষণ্ীর গণে। 

ফাঁপরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মনে॥ 



৫৬ আ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল । 
দাড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল ॥ 

প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে। 
কুল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে ॥ 

চৈতন্তের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন । 
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন ॥ 

ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল। 

পাষণড-দলন নাম নিশান গাড়িল ॥ 

চারিদিকে চারি রস কুঠরী পুরিয়া 
হরিনাম দিল তার চৌদদিকে বেড়িয়া ॥ 
চৌকিদার হরিদাস ফুকারে ঘনেঘন । 
হাট কর বেচ কিন যার যেই মন ॥ 

হাটে বসি রাজ| হেল প্রভু-নিত্যানন্দ | 
মুচ্ছন্দি হইল তাহে মুরারি মুকুন্র ॥ 
ভাণ্ডারী চেতন্য ভেল আর গদীধর । 

অদ্বৈত মুন্সী ভেল পরখাই দামোদর ॥ 
প্রেমের রমণী ভেল ঠাকুর-নরহরি | 

চৈতন্তের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী ॥ 

ঠাকুর-অভিরাম আইল। হাসিয়া হাসিয়। | 

কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত হয়ে ফিরেন গর্জিয়। ॥ 

আর যত তক্ত আইল মগুলী করিয়া । 

হাট-মধ্যে বৈসে সবে সদাগর হৈয়া ॥. 



জ্রীঞ্রীহাট-পন্তন | ৫৭ 

দাড়ি ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত-ঠাকুর | 
তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত মূল ॥ 

শ্রীব!স শিবানন্দ লিখেন ছুই জন। 

এইমত প্রেমসিম্ধু-হাটের পত্তন ॥ 

সঙ্কীর্তন-রূপ মদ হাটে বিকাইল । 

রাজ-আজ্ঞ। শিরে ধরি সবে পান কৈল ॥ 

পান করি মত্ত সবে হইল। বিভোল । 

নিতাই-চৈতন্যের হাটে 'ঠ্রি হরি* বোল ॥ 

দীন হীন ছুরাচার কিছু নাহি মানে । 

ত্রন্মার ছুল্পভ প্রেম দিল। জনে জনে ॥ 
এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া । 
নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়। ॥ 

তাহা! যাইয়া কৈলা প্রভু প্রতাপ প্রচুর ।' 
সাবর্বভৌম-ভট্রাচার্যের দর্প কৈলা চুর ॥ 
গ্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈলা গৌরহরি । 

রামানন্দ-সঙ্গে দেখ৷ তীর্থগোদাবরী ॥ 

হাট করি লেখু জোখা! স্থুমার করিয়া । 
রামানন্দের কণে খুইলা! ভাণ্ডার পূরিয়া ॥ 
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিলা । 

ভাগ্ডার সঙরি রূপ মোহর করিপা ॥ 

মোহর লইয়! রূপ করিল গমন । 

প্রভু পাঠাইল তারে শ্রীবৃন্নাবন ॥ 



6৮ শ্রীপ্রীভক্তিরত্ব-হার । 

তাহা যাই কৈলা রূপ টাকশাল-পত্তন 

কারিকর আইল যত স্বরূপের গণ ॥ 

কারিকর লৈয়৷ রূপ অলঙ্কার কৈল। 

ঠাকুর-বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল ॥ 
সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরকীয়া । 
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া ॥ 

পাজ। করি গ্রীরপ-গোসাই যবে থুইলা । 
শ্রীজীব-গোসীই তাহ। গড়ন গড়িল। ॥ 
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল। 

সদাগর আনি তাহ বিতরণ কৈল॥ 
নরোত্তম-ঠাকুর আর ঠাকুর-প্রীনিবাস। 
অলঙ্কার ঝালাইয়। করিল! প্রকাশ ॥ 
এই সব রস দেখি সর্ব-শাস্ত্রে কয়। 

লোভ-অনুসারে মিলে রূপের কৃপায় ॥ 

শ্রীগুরু-কৃপায় ইহা মিলিবে সর্বথ। ৷ 

সংক্ষেপে কহিল কিছু এই সব কথ! ॥ 

প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ । 
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব-লীলা-রঙগ ॥ 
প্রেমের সাগরে হংস রূপ-গোসাই ভেল। 

ক্ষীর নীর রত্বু মণি পৃথক করিল ॥ 
মুই অতি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ ছার। 

কি জানি চৈতম্য-লীল। সমুদ্র পাথার ॥ 



শ্রীপ্রীহাট-পত্তন |" ৫৯ 

শ্রীথর-বৈষব-পদ হৃদয়েতে ধরি। 

চৈতস্তের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি। 
করুণা-সাগর মোর গৌর-নিত্যানন্ন। 
দাস-রামানন্দ * কহে হাটের প্রবন্ধ ॥ 

ইতি শ্রীপ্রীহাট-পত্তন সমাপ্ত। 

% রামানন্দ-ভণিতার পাঁঠান্তর-ননোত্তম ; তবে 'রামানন্দ'-ভনিতাই 
সমীচীন বলিয়! মনে হয়, যেহেতু এই প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন, 

নরোভম-ঠাকুর আর ঠাকুর-শ্রীনিবাস। 
অলঙ্কার ঝালহিয়া করিল! প্রকাশ ॥ 

সুতরাং পরম-পূজাপান শ্রীল নবোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশর এই প্রবন্ধের করিত] 
কি গ্রকাবে হইতে পাঁরেন। কারণ তাহা হইলে তাহাতে তীহার 
নিজেকে নির্গে ঠাকুর বল! হয়ঃ তিনি আমাদের নিকট ঠাকুর, অন্ত 
সকলের নিকট ঠাকুব, কিন্ত ঠিনি নিজের নিকট গিজে ঠাকুর নহেন ; নিজেকে 
নিজে ঠাকুর বলিলে বিশেবরূপ অহঙ্ক'র প্রকাশ কব! হয়, যাহা তাহার 
হায় মহাভাগবত কখনও করিতে পাবেন না এবং যাহা বৈষ্ণবশ্ধর্শের 
মপপূর্ণ ধিুদ্ধ। আব কোন কোন গ্রন্থে_“নবৌন্তধ-্বাস আর ঠাকুর- 
শীনিবাদ।”_ এইরূপ পাঠও দেখিতে পাঁওয়। ঘায়, কিন্তু তাহাতেও 
শ্ীনরোতম-দাস এই প্রবন্ধের রচধিও| হইলে তিনি কিন্পপে বলিতে পারেন 
দে. লরোত্তম-দাস এই কার্ধ্য করিল ; তবে যদি “আমি নবোত্রম-দাদ এই কার্য) 
কবিলাম'__এ ভাবেও অর্থ ধর! যায়, তাহ। হইলে তাহাতেও এরূপ বলার 
অহঙ্কার প্রকাশ পায়। এই সমস্ত বিবেচন| করিয়। “রামানন্দ পাঠই সঙ্গত 
বোধ হওয়ায়, তাহাই গৃহীত হইয়াছে । কেহ ইহ! অনঙ্গত বোধ করিলে, 
তিনি দাদ-নরোন্তম ভণিত। দিই প্রবদ্ধ পাঠ করিতে পারেন। দেখা যায়, 
শ্ীল-নরো বম-ঠাকুরমহাশয়ের হৃচকে “হাট 1তন”*প্রবন্ধ তীহারই রচিত 
বলিয়| বর্ণিত হইগাছে। ইহা ্রধায্মক কিনা বল বায় ন|; সুতরাং এই 
প্রবন্ধের রচয়িতা-সম্বন্ধে সঠিক মীমাংসা করা দুরূহ বটে। 

ইহার বিস্তৃত ব্যাথ। দেখিতে ইচ্ছা হইলে কী বীহকি তরপার” ভব | 



শ্রীঞ্রীনাম-সন্কীর্তন। 
(১) 

জয় জয় প্রীকৃষ্চচৈতন্য নিতানন্দ | 

জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌরভত্তুবুন্দ ॥ 

জয় জয় শচীস্থত গৌরাঙ্গ-্থুন্দর । 
জয় নিত্যানন্দ পদ্ম বতীর কোঙর ॥ 

জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত-গোসা ই । 

বাহার কৃপাতে পাই চৈতন্ত-নিতাই ॥ 

জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর । 

গৌরাঙ্গের প্রিয়তম পণ্ডিত-প্রবর ॥ 

শ্রীবংশীবদন জয় গৌর-শ্রিয়োত্তম | 
শ্রীবাস-পপ্ডিত জয় জয় ভক্তগণ ॥ 

সবাকার পদরেণু শিরে রহু মোর । 

যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর ॥ 

জয় জয় গুরু-গোস1ই শরণ তোহার । 

বাহার কৃপাতে তরি এ ভব-সংসার ॥ 

জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপ-গোসাই | 

প্রভুর নিকটে বার অত্যন্ত বড়াই ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভ্ট-রদঘুনাথ । 

. জ্রীজীব গোপাল-ভষ্ট দাস-রঘুনাথ ॥ 



ভ্রী্রীনাম-সক্কীর্ভন । €১ 

জয় জয় নীলাচল-চন্দ্র জগন্নাথ । 

মো-পাপীরে কৃপা করি কর আত্মলাথ ॥ 

জয় শ্রীগোপালদেব ভকত-বংসল। 

নব-ঘন জিনি তন্তু পরম-উজ্জ্বল ॥ 

জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর। 

পুরী-গোসাই লাগি ধার নাম *দ্ষীরচোর? ॥ 

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বুন্দাবন । 

জয় জয় শ্রীরাস-মণ্ডল সবেবান্তম ॥ 

জ্ীরাস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল। 

জয় জয় মোহন শ্রামদনগোপাল ॥ 

জয় জয় বংশীবট জয় শ্ীপুলিন।। 
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযম়ুন। ॥ 

জয় জয় দ্বাদশ-বন-_কুষ্-লীলাস্থান | 

তাঁলবন খেজুর-বন ভাগারী-বন নাম ॥ 

জয় জয় বেলবন খদির বহুলা । 

জয় জয় কুমুদ-কাম্য-বনে কুষ্ণ-লীলা ॥ 
জয় জয় নিভৃত-নিকু্জ রম্য-স্থান । 

জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্রবন নাম ॥ 

জয় জয় শ্টামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড । 

জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড ॥ 

ভয় জয় মানস-গঙ্গা জয় গোবদ্ধন । 

জর জয় দানঘ।ট লীল।. সর্বোত্তম ॥ 



শ্রীঞ্জভক্তিরত্ব-হার । 

জয় জয় বুষভানুপুর নামে গ্রাম । 

যথায় সঙ্কেত-_রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান ॥ 

জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর । 

জয় জয় কৃষ্তকেলি পাবন-সরোবর ॥ 

জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম । 

জয় জয় রাধাকৃষ্ স্বয়ং রসধাম ॥ 

জয় জয় মধুবন মধুপান-স্থান 1 

বাহা মধু-পানে মন্ত হৈল। বলরাম ॥ 
জয় জয় রামঘাট পরম-নির্জন । 

ষাহা রাসলীল। কৈলা রোহিণী-নন্দন ॥ 

জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয়-বট । 

জয় জয় চীরঘাট যমুনা-নিকট ॥ 

জয় জয় বুষভানু অভিসন্্যু জয়। 

কৃষ্ণ-প্রাণ-তুল্য শ্রীদামাদি জয় জয় ॥ 

জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়। । 
রাধাকৃষ্ণ-লীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া ॥ 

জয় শ্রীসরল। বংশী ত্রিলোকাকধিণী। 

কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য আনন্দ-রূপিণী ॥ 

জয় জয় ললিতাদি সর্ব সবীগণ। 

বা-সবার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন ॥ 

জয় জয় বৃন্দাবন কৃষ্ণ-প্রিয়তম । 

রাধা-কৃষ্ণ লীলা কেল। অতি মনোরম ॥ 



শ্রীর্রীনাম-সন্থীর্তন। ৬৩ 

জয় জয় ব্রদগোপ-শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ । 
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ। গোপী-মাঝ ॥ 
জয় জয় সর্ধ-শ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দবাবন। 
বেদ-অগোচর স্থান কন্দপ্-মোহন ॥ 

জয় জয় রত্ু-বেদী রত্ব-সিংহাসন | 

জয় জয় রাধা-কৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ ॥ 

শুন শুন ওরে ভাই ! করিয়ে প্রার্থন। ৷ 

ব্রজে রাধাকৃষ্+$-লীলা করহ ভাবনা ॥ 

এই সব রস-লীলা যে করে স্মরণ । 

শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ ॥ 

আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দ/বন। 

জ্রীগুর-বেষ্ব-পদে মজাইয়া মন ॥ 

জ্রীগুরু-বৈষ্ব-পাদপদ্প করি আশ । 

নাম-সন্কীর্তন কহে নরোত্তম-দাস ॥ 

(২) 

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দ/বন। 

্রীগোবিন্দ গোঁপীনাথ মদনমোহন ॥ 

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবদ্ধন । 

কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন ॥ 

কেশিঘাট বংশীবট দ্বাশ-কানন | 

বাহ সব লীলা কৈল। শ্রীনন্পনন্দন ॥ 



৬৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার 

শ্রীনন্দ-যশোদ! জয় জয় গোপগণ। 

ক্রীণামাদি জয় জয় ধেনু-বংস-ধন ॥ 
জয় বৃষভানু জয় কীত্তিন।-মুন্দরী । 

জয় পৌর্ণমাসী জয় আভীর-নাগরী ॥ 
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ | 
জয় জয় কৃষ্*-সখা বটু দ্বিজরাজ ॥ 

জয় রামঘাট জয় রোহিণী-নন্দন । 

জয় জয় বুন্দাবন-বসী যত জন ॥ 

জয় দ্বিজপত্বী জয় নাগকন্যাগণ । 

ভক্তিতে বাহার! পাইল গোবিন্দ-চরণ ॥ 

শ্রীরাস-মগ্ডল জয় জয় রাধাশ্যাম । 

জয় জয় রাসলীল। সর্ব-মনোরম ॥ 

জয় জয়োজ্ৰল-রস সর্ববরস-সার। 

পরকীয়া-ভাবে যাহ ব্রজেতে প্রচার ॥ 

শ্রীজাহুবা-পাদপপ্প করিয়৷ স্মরণ । 

দীনকৃষ্দাস কহে নাম-সঙ্ীর্তন ॥ 

৩) 

ধাওল নদীয়া-লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
আনন্দে আকুল-চিত না পারে চলিতে ॥ 

চিরদিনে গোরাটাদ বদন হেরিয়া 
দুখিত চকোর আখি রহল মাতিয়। ॥ 



উপ্ীভকতিরকহার। ৬৫ 

হেরিয়! ভকতগণ আনন্দে বিভোর । 

জননী ধাইয়। গোরাটাদে করে ক্রোড॥ 

মরণ-শরীরে যেন পাইল পরাণ। 

গৌরাজ নদীয়াপুরে বাসু-ঘোষ গান ॥ 

“মরণ-শরীরে” মৃতদেহে । 

(৪) 

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানথ। 

বারবার এইবার লহ নিজ-সাথ ॥ 

বহু যোনি ভ্রমি নাথ! লইনু শরণ। 

নিজ-গুণে কৃপ। কর অধম-তারণ ॥ 

জগত-কারণ তুমি জগত-জীবন। 

তোম! ছাড়া কারো নহি হে রাধারমণ ॥ 

ভূবন-মল তুমি ভুবনের পতি। 

তুমি উপেক্ষিলে নাথ! কি হইবে গতি ॥ 

ভাবিয়৷ দেখিনু এই জগত-মাঁঝারে। 

তোঁম! বিনা কেহ নাই এ রামে উদ্ধারে ॥ 

(৫) 

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ । 

ইত্যাদি নীমপূর্ণের পদ "লঙ্বীর্তন”-প্রকরণের শেষের দিকে পরটব্য। 

ইতি শ্রীশ্রীনাম-সন্থীর্তন সমাণ্ড। 
00০০, ওটি 



৬ 

21 এ খে এ গা এ ভা লে ৬৮ ভ/ড এ গা ডা তা নে প্র এ & এ 

শ্রীশ্বীচৌত্রিশ-পদাবলী। 

কলিষুগে শ্রীকষ্চচৈতন্ত-অবতার | 
খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল-করতাল ॥ 

গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ-সন্কীর্তনে | 

ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সবব-জনে ॥ 

উচ্চৈত্বরে কাঁন্দে প্রভু জীবের লাগিয়া । 
চেতন করেন জীবে কুষ্ণ-নাম দিয়া ॥ 

ছল ছল করে আখি নয়নের জলে। 

জগত পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে ॥ 

ঝলমল মুখ বার পূর্ণ শশধর। 

এমন কোথা দেখি নাই দয়ার সাগর ॥ 

টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল। 

ঠমকে ঠমকে যায় বলে--“হরি বোল” ॥. 

ডোর কৌগান ক্ষীণ কটির উপরে । 

ঢলিয়া চলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে ॥ 

আন পরসঙ্গ গোরা না শুনে শআ্রবণে। 

তান-মান-গান-রসে মজাইয়া মনে ॥ 

থির নাহি হয় প্রতৃর নয়নের জল। 

দীন-হীন-জনেরে ধরিয়া দেন কোল ॥ 

ধেয়াইয়া পুরব-পিরীতি প্রসঙ্গ । 
না জানি কাহার ভাবে হইল। ত্রিভঙ্গ ॥. 



্্ীশ্রীচৌত্রিশ-পদাবলী | ৬ 

প্রেম-রসে ভাসাইল। অখিল সংসার । 

ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধুনী-ধার ॥ 
ব্রহ্মা মহেশ্বর ধারে করে অন্বেষণ। 

ভাবিয়া না পান ধারে সহশ্র-দদন ॥ 

মন্ত-মাতঙ্গ-গতি মধুর-মন্দহাস | 

ষশোমতী মাতা ধাঁর ভূবনে প্রকাশ ॥ 
রতি-্পতি জিনি রূপ অতি মনোরম । 

লীলা-লাবণ্য ধার অতি অনুপম ॥ 

বস্থৃদেব-ম্থত যেই শ্রীনন্দ-নন্দন । 

শচীর নন্দন এবে বলে সর্বজন ॥ 
ষড়ভুজ-রূপ হেল! অত্যাশ্চর্ধ্য ময় । 
সবাকার গ্রাণধন গোর রসময় ॥ 

“হরি হরি” বল ভাই কর মহাযজ্ঞ্। 

ক্ষিতি-তলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ ॥ 

এ চৌন্রিশ-পদাবলী যে করে কীর্ভন। 

পাস নরোত্তম মাগে তাহার চরণ ॥ 

ইতি শ্রগ্রীচৌত্রিশ-পদাবলী সমাপ্ত । 



শ্রীপ্বীগৌরাক্গের অফৌন্তরশত-নাম। 

জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন । 

শ্রীচৈতন্ বিশ্বস্তর পতি'-পাবন ॥ 

জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময় ' 
অধম-তারণ নাথ ভকত-আশ্রয় ॥ 

জীবের জীবন গোর! করুণা-সাগর । 

জগন্নাথমিশ্র-মত গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ 
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু । 

শ্রীগৌর-গোপালদেব বাঞ্থা-কল্প তরু ॥ 
নিতানন্দ-ঠাকুরের মহানন্দ-দাতা । 
সর্ধ্বাভীষ্ট-পূ্ণকারী সর্বচিত্ত-জ্ঞাত৷ ॥ 

প্রীগৰাধরের প্রাণ অখিলের পতি ॥ 
লক্ষমীর স্ববন্ব-ধন গতির গতি ॥ 

শবিষু্প্রয়ার নাথ নিত্যানন্দ্ময়। 
সর্ব-গুণ-নিধি সর্ব-রসের আলয় ॥ 

জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপচন্দ্র ৷ 

অদ্বৈত-আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র ॥ 

বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ-সুনাগর। 

ভূবন-বিঞ্য়ী সর্ধজন-মুগ্ধকর ॥ 



শ্রীশ্রীগোরাঙ্গের অষ্টোত্তরশত-নাম । 

রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি রসিক সুঠাম । 

ভক্তাধীন ভক্তপ্পিয় সর্বানন্দ-ধাম ॥ 

স্বরূপের স্বখদাত। রূপের জীবন । 

গ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন ॥ 

শ্রীজীব-বৎসল প্রভূ ভকত-বৎসল। 
ভট্ট-গোর্সাইর প্রিয় তুর্ধলের বল ॥ 
শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস। 
ভগবান্ ভক্তরূপ অনন্ত-প্রকাশ ॥ 

লোকনাথ লেকাশ্রয় ভকত-রঙ্জন । 

শ্রীরঘুনাথ-দাসের হৃদয়ের ধন ॥ 

অভিরাম-ঠাকুরের সখ! সর্ব-পাতা । 
চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনাম-দাতা ॥ 

পরমেশ পরাতপর ছুঃখ-বিমোচন । 

জগাই-মাধাই-আদি পাপি-উদ্ধারণ ॥ 
রসরাজ-মুত্তি রামানন্দ-বিমোহন । 
সার্বভৌম-পণ্ডিতের গব্ব-বিনাশন ॥ 
অমোঘের প্রাণদাত। হুর্জন-দলন | 

পূর্ণকাম নির্মলাত্ম। লঙ্জা-নিবারণ ॥ 

পরমাত্মা সারাৎসার বৈঞ্ব-জীবন । 

স্থখদাতা স্থখময় ভবন ভাবন ॥ 

বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ব-বিমোহন । 

জ্ীগৌর-গোবিন্দ ভক্তচিত-স্রঞ্জন ॥ 

৬৯ 



প্রীগ্রীভক্তিরতু-হার । 

নয়নের অভিরাম ভাবুক-রমণ | 

ভক্তচিত্ত-চোর ভক্তচিত্ত-বিনোদন ॥ 

নদীয়া-বিহারী ভরি রমণী-মোহন । 

দ্বিজকুল-চন্দ্র দ্িজকুল-পৃজ্যতম ॥ 
স্থকবি শ্রীনিধি দক্ষ নয়ন-রঞ্জন । 

বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ ॥ 

ভাবুক-সন্ন্যাসী সর্ব-জীব-নিস্তারক ৷ 
ভাবুক জনার সুখ দিতে স্ুুনায়ক ॥ 

প্রতাপরুদ্রের অশিলাষ-পূর্ণকারী । 
স্বরূপাি-ভকতের সদ আজ্ঞাকারী ॥ 

সব্দ-অবতার-সার করুণা-নিধান । 

পরম-উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥ 

অনন্ত প্রভুর নাম অনস্ত মহিমা । 
অনস্তাদি দেবে ধার দিতে নারে সীমা ॥ 

গৌরাঙ্গ মধুর-নাম মন ! কর সার। 
যাহ বিনা কলিযুগে গতি নাহি আব ॥ 

যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয় । 

নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥ 

*গৌরনাম” “হরিনাম” একই যে হয়। 
ভাগবত-বাক্য এই কভু মিথ্যা নয় ॥ 
কর কর ওরে মন ! নাম-সঙ্কীর্তন। 

পাপ তাপ দৃরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥ 



জীপ্রীগৌরাঙ্গের আষ্টোত্তরশত-নাম। খ১ 

“গৌরনাম” “কৃষণনাম” অতি সুমধুর | 
সদা আস্মাদয়ে যেই সে বড় চতুর। 

শিব আদি যেই নাম সদা করে গান। 

সে নামে বঞ্চিত হলে কিসে হবে ত্রাণ॥ 

এই শত্ত-অষ্ট নাম যে করে পঠন। 

অনায়াসে পায় সেই চেতগ্ত-চরণ ॥ 

শত-মষ্ট নাম যেই করয়ে শ্রবণ । 

তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর নন্দন ॥ 
শ্রীচৈতন্ত-পাদপন্প করিয়া স্মরণ । 

শত-অষ্ট নাম গায় এ শচীনন্দন ॥ 

ইতি শ্রীল-শচীনলনদাস-বিরচিত শ্রীশ্রীগোরাঙ্গের 

অ.ঠ্রাত্তরশত-নাম সমাপ্ত। 



৭২ 

শ্রীশ্রীরুষ্ণের অফ্টোত্রশত-নাম ॥ 

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর। 

কৃষ্চচন্দ্র ! কর কৃপা করুণা-পাগর ॥ 

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী। 

শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি ॥ 
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দ-নাম বিনে । 

বিফলে মনুষ্য-জন্ম যাঁয় দিনে দিনে ॥ 

দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে। 
না৷ ভজিনু রাধাকৃষ্-চরণারবিন্দে ॥ 

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু । 

মিছ! মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃুক্ষ-সম হৈন্ু ॥ 

ফল-রপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে। 

কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে ॥। 

যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী-উদরে । 

মথুরাতে দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি করে ॥ 
বন্্দেব রাখি আইলা নন্দের মন্দিরে | 

নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দ্রিনে দিনে বাড়ে ॥ 

নন্দ রাখিল নাম শ্রীনন্দ-নন্দন | 

যশোদ! রাখিল নাম যাছুবাছ।-ধন ॥ 

উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর-গোপাল। 

ব্রজ-বালক নাম রাখে ঠাকুর-রাখাল ॥ 



শ্রীশ্রীকষ্ণের অষ্টোত্তরশত-নাম । ৭৩ 

স্থবল রাখিল নাম ঠাকুর-কানাই । 

শ্রীদাম রাখিল নাঁম রাখাঁলরাজা-ভাই ॥ 

ননীচোর| নাম রাখে যতেক গোপিনী । 

কেলেসোণ। নাম রাখে রাধা-বিনোদিনী ॥ 

কুন্জা রাখিল নাম পতিত-পাবন হরি | 

চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন-বংশীধারী ॥ 

অনস্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়। । 

পকুষণ” নাম রাখে গর্গ ধানেতে জানিয়। ॥ 

কথমুনি নাম রাখে দেব-চক্রপাণি। 

বনমালী নাম রাঁখে বনের হরিণী ॥ 

গজরাজ নাম রাখে শ্রীমধুস্থদন। 

অজামিল নাম রাখে দেব-নারায়ণ ॥ 

পুরন্দর নাম রাখে দেব-শ্রীগোবিন্দ | 

দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব-দীনবন্ধু ॥ 
স্ুদাম! রাখিল নাম দারিদ্য-ভঞ্জন | 

ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন ॥ 

দর্পহারী নাম রাখে অঙ্ঞন সুধীর । 

পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর ॥ 

যুধিষ্ঠির রাখে নাম দেব যছ্ুবর | 
বিছুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর ॥ 
বাস্থুকি রাখিল নাম দেব হ্ৃষ্টি-স্থিতি। 

ঞ্রবলোকে নাম রাখে ঞ্রবের সারথি ॥ 



ঞীপ্বীভক্তিরতু-হার। 

নারদ রাখিল নাম ভক্ত-প্রাণধন 

ভীমক্মদেব নাম রাখে লক্ষ্ী-নারায়ণ ॥ 

সত্যভাম নাম রাখে সত্যের সারথি ৷ 

জান্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি ॥ 

বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার। 

অহলা। রাখিল নাম পাঁষাণ-উদ্ধার ॥ 

ভগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি । 
পঞ্চমুখে রাম-নাম গান জ্িপুরারি ॥ 

কুগ্তাকশী নাম রাখে বলি সদাচারী । 

প্রহ্লাদ রাখিল নীম নৃসিংহ-মুরারি ॥ 

. পত্যারি দ্বারকা-নাথ দারিদ্র্য-ভঞঙ্জন । 

দয়াময় দ্রৌপদীর লঙ্জা-নিবারণ ॥ 
স্বরূপে তোমার হয় গোলোকেতে স্থিতি । 

বৈকুগ্ঠে বৈকুগ্ঠনাথ কমলার পতি ॥ 
বাস্থদেব-প্রহ্যয়ীদি-চতুর্বব্যহ সহ । 
মহৈশ্বধ্য-পুণণ হ'য়ে বিহার করহ ॥ 

অনিরুদ্ধ সঙ্কষণ নৃসিংহ বামন । 

মৎসা-কুন্ম-বরাহার্দি অবতারগণ ॥ 

্ষপীরোদক-শায়ী হরি গর্ভেদ-বিহারী । 

কারণ-সাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী ॥ 

বুন্দাবনে কর লীল। ধরি গোপ-বেশ । 

সে লীলার অস্ত প্রভূ নাহি পায় শেষ & 



শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত-নাম । রি 

পৃতনা-বিনাশকারী শকট-ভ্জন। 

তৃণাবর্ত-বক-কেশি-ধেমুক-মর্দিন ॥ 

অঘথারি গোবৎস-হারী ব্রহ্মার মোহন । 

গিরি-গোবদ্ধন-ধারী অজ্জন-ভপ্ন ॥ 

কালিয়-দমনকারী যমুনা-বিহারী । 
গোপীকুল-বন্ত্রহারী শ্রীরাস-বিহারী ॥ 

ইন্দরদর্প-নাশকারী কুকজ-মনোহারী । 
চানূর-কংসার্দি-নাশী অক্রুর-নিস্তারী ॥ 

নবীন-নীরদ-কান্তি শিশু-গোপ-বেশ । 

শিখিপুচ্ছ-বিভূষিত ব্রহ্ম পরমেশ ॥ 
গীতান্বর বেণুধর শ্রীবৎস-লাঞ্ীন। 
গোপগোপী পরিবৃত কমল-নয়ন ॥ 

বুন্নাবন-বনচারী মদনমোহন । 

মথুরামণ্ডল-চারী শ্রীযদুনন্দন ॥ 
সত্যভামা-প্রাণপতি রূঝ্সিণী-রমণ। 

গ্রদ্যয়-জনক শিশুপালাদি-দমন ॥ 

উদ্ধবের গতি-দাতা দ্বারকার পতি। 

ঝ্রিভুবন-পরিক্রাতা৷ অখিলের গতি ॥ 
শান্ব-নস্তবক্র-নাশী মহিষী-বিলাসী | 

সাধুজন-ত্রাণকর্তা ভূভার-বিনাশী ॥ 

পাগুবের সখা কৃষ্ণ বিছুরের প্রভু । 

'ভীম্মের উপাস্য-দেব ভুবনের বিভু ॥ 



নু শ্রীশ্ীভক্তিরত্ব-হার। 

দেবের আরাধ্য-দেব মুনিজন-গতি । 
যোগিধ্যেয়-পাদপদ্ন রাধিকার পতি ॥ 

রসময় রসিক-নাগর অনুপাম । 

নিকুপ্জ-বিহারী হরি নবঘন-শ্যাম ॥ 

শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর | 

তারক-ব্রহ্গ সনাতন পরম-উশ্বর ॥ 

কল্পতরু কমল-লোচন হৃধীকেশ। 

পতিত-পাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ ॥ 

চিস্তামণি চতুভু জ দেব-চক্রপাণি। 

দীনবন্ধু দেবকী-নন্দন য্ছুমণি ॥ 
অনস্ত কৃষ্ণের নাম অনস্ত মহিমা । 

নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীম! ॥ 
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার। 

অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥ 

শতভারন্তৃবর্২-গোকোটি-কন্তা-দান | 
তথাপি ন। হয় “কৃষ্ণ”-নামের সমান ॥ 

যেই নাম সেই কুষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। 

নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥ 

শুন শুন ওরে ভাই ! নাম-সঙ্ীর্তন। 

যে নাম-শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন ॥ 

“্কৃষঃ”নাম ভজ জীব আর সব মিছে । 

পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥ 



শ্রীপ্রীকষ্ণের অষ্টোত্বরশত-নাম । ৭৭ 

“কৃষ-নাম” “হরি-নাম” বড়ই মধুর । 
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর। 
ব্রহ্ম -আদি দেবে ধীরে ধ্যানে নাহি পায়। 

সে হরি বঞ্চিত হেলে কি হবে উপায়॥ 

হিরণ্যকশিপুর করি উদর বিদ|রণ। 
প্রহলাদে করিল রক্ষা দেব-নারায়ণ ॥ 

বলিরে ছলিতে প্রভু হইল। বামন। 

দ্রপদীর লজ্জ! হরি কৈলা নিবারণ ॥ 
আষ্টোত্তরশত-নাম যে করে গঠন। 

অনায়াসে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥ 

ভক্ত-বাঞ্থ! পুর্ণ কর নন্দের নন্দন। 

মথুরায় কংস-ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ ॥ 

বকাসুর-বধ-আরি কালিয়-দমন। 

দ্বিজ-হরি কহে এই নাম-সন্থীর্তন॥ 

ইতি শ্রীল-দ্বিজহরিদাস-বিরচিত 

শ্রশ্রকৃষ্ণের অষ্টোন্তরশত নাম সমাণু। 



শ্রপ্রীপ্রার্থনা। 
( ভ্রীল-নরোত্তম-ঠাকুরমহাশয়-কৃভ |) 

(১) 

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর । 
হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর ॥ ১॥" 
আর কবে নিতাঈটাদ করুণ। করিবে। 

সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ ১॥ 

বিষয় ছাড়িয়। কবে শুদ্ধ হবে মন। 

কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্নাবন ॥ ৩ ॥ 

রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। 

কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি ॥ ৪ ॥ 
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ। 

প্রার্থনা করয়ে সদ! নরোত্তম-দাস ॥ ৫॥ 

(প্রার্থনার বিস্তৃত ব্যাথা “্রশ্রীবৃচগ্ুক্তিততর্সার**গ্রস্থে দ্রষ্টব্য |) 
১। “ হরে" শরীর” -ঝবে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইবে। 
৪। রাপ-রঘুনাথ-পদে"-এতত্বার৷ শ্ররূপ-গোস্ব|মিপাঁদকে আদি ও 

শ্রীরঘুনাথ-দাঁসগোস্বামিপাদকে অন্ত করিয়া 
শ্রীর্প সনাতন ভট্ট-রঘুনাম। 
শ্রীগীব গোপাল-ভট দাস-রঘুনাথ। 

এই ছয় গস্বামীকেই বুঝাইতেছেন। “আকুতি” -আত্ি; গাঢ় অনুরাগ। 
“যুগল?” _ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। ৫। “রহ” »থাকুক। 



শ্রীপ্রীপ্রার্থন। ্ ৭৯. 

(২) 

হরি হরি! কি মোর করম অতি মন্দ। 

ব্রজে রাধাকৃষ্-পদ ন। সেবিমু তিল আধ 

না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ ॥ ৬॥ 

স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্ট-যুগ 

ভূগর্ভ শ্রীন্ভীব লোকন।থ। 
ইহা-সবার পাদপয্ন না সেবিন্থু তিল অ 

কিসে মোর পুরিবেক সাধ ॥ ৭॥ 

কৃষ্দাস-কবিরাজ বসিক ভকত-মাঝ 

যে রচিল চৈতন্ব-চরিত। 

গৌর-গোবিন্দ-লীল। শুনিলে গলয়ে শিলা 
ন৷ ডুবিল তাহে মোর চিত ॥৮॥ 

তাহার ভক্তের সঙ্গ তার সঙ্গে বার সঙ্গ 

তার সঙ্গে নৈল কেন বাস। 

কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা 

ধিক্ ধিক নরোভ্তম-দাস ॥ ৯॥ 
সিটি 

৬। “না-আধ” _একটুও সেবা করিলাম না। 

“না'""সন্্ধ? লব্রজের মধুর-ভাব আয় কবিয় শ্রীবাধারধ সহ 

বন স্থাপন যে কি অপূর্ব পদীর্থ, তাহা বুঝিলাম না। 

৮। রসিক.""মাঝ” -ভক্তের মধ্যে যিনি অত্যন্ত রমিক ; মহ। রসিকভক্তু | 

“চৈতন্-চরিত”” _ 'ভরচৈতন্তচরিতামৃত'-নীমক অতি অপূর্ব ভক্তিগ্রস্। 

*। “জনম. বৃথা” »কৃষণ-জন না করিয়। বিফলে জন্ম কাটাইল[ম | 



৮০ শী ্রীতক্তিরত্ব-হার | 

(৩) 

রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন এই জন করে। 

দোহ অতি রসময় সকরুণ-নৃদয় 

অবধান কর নাথ! মোরে ॥ ১০॥ 

হে কৃষ্ণ গোকুল-চন্দ্র হে গোপী-প্রাণবল্লভ 
হে কুষ্ণপ্রিয়া-শিরোমণি । 

হেম-গৌরী শ্যাম-গায় শ্রবণে পরশ পায় 
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥ ১১ ॥ 

অধম ছুর্গাতি-জনে কেবল করুণা মনে 

ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি। 

শুনিয়। সাধুর মুখে শরণ লইন্ু স্থখে 
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি ॥ ১২॥ 

জয় রাধে জয় কৃষঃ জয় জয় রাধে কৃষঃ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে। 

অঞ্জলি মস্তকে ধরি নরোত্তম ভূমে পড়ি 

কহে দৌহে পুরাও মন-সাধে ॥ ১৬। 

১০। এঅবধান কর?”-শোন। ১১ । “কৃষ$'*মণি”ল শ্রীরাধিকা। 

১১। «হেম-গৌরী”ন স্বর্ণের গায় উজ্জল-গৌরবর্ণ-বিশিষ্টা শ্রীরাধা। 

“ঠ্যাম-গাঁয়”ল শ্তাম-কলেবর শ্রীরুষণ। ৃ 
২ “অধম'"খেয়াতি_হে রাধে! হে কৃষ্ণ! ত্রিজগতে সকলেই 

জানে, অধম পতিতের প্রতি তোমাদের বড় দয়া। 
“উপেক্ষিলে" _ গাঁয়ে ঠেলিলে। ১৩1 “অঞ্জলি” যোড়হন্ত। 

সপ পপ টি 



শ্রীন্ীপ্রার্থন। ৷ ৮১ 

(৪) 

হরি হরি! হেন দিন হইবে আমার । 

দৌঁহ-মঙ নিরখিব দোহ-অঙ্গ পরশিব 

সেবন করিব দেৌহাকার ॥ ১৪ ॥ 

ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 

মালা গাঁখি দিব নানা ফুলে। 
কনক-নম্পুট করি কপূর তাস্কুল ভরি 

যোগাইব ব্দন-কমলে ॥ ১৫ ॥ 

রাধা কৃষ্ণ শ্রীচরণ সেই মোর প্রাণধন 

সেই মোর জীবন-উপায়। 

জয় পতিত-পাবন দেহ সোর সেই ধন 
তুয়া বিনে অন্ত নাহি ভায় ॥ ১৬। 

শ্রীগুর করুণা-সিদ্ধ অধম-জনার বন্ধ 
লোকনাথ লোকের জীবন। 

হাহা প্রভু ! কর দয়া দেহ মোরে পদশ্ছায়া 

নরোত্বম লইল শরণ ॥ ১৭ ॥ 
ন্ পাশ পাশা পাস পাস? জী ীীাট শী শ্ীশী শিশু পাশপাশি পাশা শশা শী শেপ সাপ 

১8) “নিরখিব””-দেখিব। “পরশিব”_ুস্পর্শ করিব; ছু'ইব। 
€) কিনক-সম্পুট৮-সোনার কৌটা বাড়িবে।  “তানুল”-পাণ। 
৬। “জীবন-উপায়”--বাচিয়! থাকিবার উপায়-্বরূপ। 
ভয় পতিত-পাবন'”-হে অধম-তারণ শ্রীপুকূদেব ! তোমার জয় হউক। 
সেই ধন” -.প্রীরাধারুফ-প্িচরণ। 

* তুয়-''ভার”-হে প্রীগুরূদেব ! তুমি ব্যতীত আমার হৃদয়ে আর কিছুই 
এ ॥ 



৮২ শ্রীশ্রীভক্তিরত্র-হার। 

(৫) 

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু | 

মনুষ্য-জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়! 

জানিয়া শুনিয়। বিষ খাইনু ॥ ১৮ ॥ 

গোলোকের প্রেমধন হরিনাম-সঙ্কীর্তন 

রতি না জন্মিল কেন তায়। 

সংলার-বিষানলে দিবানিশি হিয়। জ্বলে 

জুড়াইতে ন। কৈনু উপায় ॥ ১৯॥ 
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই শচী-ম্ুত হৈল সেই 

বলরাম হইল নিতাই। 

দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল, 
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ ২০॥ 

হাহা প্রভু নন্দ-স্ৃত বৃষভানু স্থৃতা-যুত 

করুণা করহ এইবার । 

নরোত্তম-দাসে কয় ন। ঠেলিহ রাঙ্গা পায় 

তোম। বিনে কে আছে আমার ॥ ২১ ॥ 

পা 
চি পাটি _-শিশিিশীট এ 

দীপ্তি পাইতেছে ন। অর্থাৎ আমার হৃদয়ে জাজ্জল্য-রূপে কেবল ইহাই উপন্ধি 
হইতেছে যে, একমাত্র তোমার কপাই শ্রারাধাক্ণ-প্রীচরণ দিতে সমর্থ । 

১৭। 'লোকন[থ”-ঠাকুর-মহাশয়ের গুরুদেব শ্লোকনাথ-গোস্বামি প্রত 

“লোকের জীবন”-সমস্ত লোকের প্রাণম্বরূপ | 

১৯। ''গোলোকের প্রেমধন” » শ্রগোলোকধামের প্রেমরূপ মম্পরধি। 



'শ্ীত্রীপ্র্থন। | ৮৩ 

(৬) 

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন । 

ভজিব সে রাধা-কৃষ্ণ হৈয়া প্রেমাধীন ॥ ২২।॥ 

যন্ত্রে মিশা'য়ে গাব সুমধুর তান । 

আনন্দে করিব দোহার রূপ-গুণ গান ॥ ২৩॥ 

রাধিকা-গোবিন্দ বলি কান্দিব উচ্চৈ-স্বরে। 

ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥ ২৪ ॥ 

এইবার করুণ। কর রূপ সনাতন। 

রঘুনাথ-দাস মোর শ্রীজীব জীবন ॥ ২৫॥ 
এইবার করুণ! কর ললিতা বিশাখা । 

সখ্া-ভাবে মোর প্রভূ স্ববলাদি সখা ॥ ২৬॥ 

সবে মিলি কর দয়া পূরুক মোর আশ। 
প্রার্থন৷ করয়ে সদা নরোত্বম-দাস ॥ ২৭॥ 

(৭) 

তুয়া প্রিয় ! পদ-সেবা এই ধন মোরে দিব 

তুমি প্রভু ! ' করুণার নিধি । 
গরম-মঙগল-যশ- শ্রবণে পরম রস 

করি কিব। কায? নহে সিদ্ধি ॥ ২৮ ॥ 
স্পা 

পপ আপা পিট শিশীশীশশিশিপশিপ ভাপা শী 

২২। “হৈয়! প্রেমাধীন”_ প্রেমের সহিত । 
২৮। “তুয়া......দিবা”হে প্রিয়! হে কষ্চ! তোমার শ্রীচরণ- 

গিবা-রূপ অমূল্য-ধন যেন আমাকে প্রদান করিও। 



৮৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত-হার । 

প্রাণেশ্বর ! নিবেদন চরণ-কমলে। 

গোবিন্দ গোকুল-চন্দর পরম-আনন্দ-্কন্দ 

গোপীকুল-প্রিয় ! দেখ মোরে ॥ ২৯॥ 

দারুণ সংসার-গতি .. বিষয়েতে লুব্ধ মতি 
তুয়া বিম্মরণ-শেল বুকে। | 

জর জ্জর তনু মন অচেতন অনুক্ষণ 

জীয়ান্তে মরণ ভেল ছুখে ॥ ৩০॥ 

মো বড় অধম-জনে কর কপা-নিরীক্ষণে 

দাস করি রাখ বৃন্দাবনে। 

প্রীকষ্চচৈতম্ নাম প্রভু মোর গৌরধাম 
নরোত্তম লইল শরণে ॥ ৩১ ॥ 

(৮) 

গোবিন্দ গোপীন।থ ! 

কৃপা করি রাখ নিজ পদে। 

কাম ক্রোধ ছয় জনে ল'য়ে ফিরে নানা স্থানে 

বিষয় হায় নানামতে ॥ ৩২। 
শীতে _ -শাশটিটা স্পা ০ ০2018542৮22 2 

“পরম 'সিি”-তোমার পরম-মঙ্গলময় যশ কীর্তন ও অবণ করিরে 

গরমানন্দময় প্রেমরস লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং সেই যশ:কীর্ডন 
শ্রবধ-কীর্ভন করিলে সকল কার্ধ্যই সিদ্ধ হয়-_দেবছুষ্লভ ব্রজ-প্রেমরত্ব পর্যন্ত 
লাভ হইয়৷ থাকে। 

২৯। “পরম-আনন্দ-কন্দ” -পরমাননের মূল-ম্বরূপ। 



শ্রীশ্রীগ্রার্থনা। ৮৫ 

হইয়। মায়ার দাস করি নান। অভিলাষ 
তোমার স্মরণ গেল দুরে। 

অথ-লাভ এই আশে কপট-বৈষব-ৰেশে 
ত্রমিয়। বেড়াই ঘরে ঘরে ॥ ৩৩। 

অনেক দুখের পরে লয়েছিলে ব্রজপুরে 
কৃপা-ডোর গলায় বান্ধিয়া । 

দেব-মায়। বালাৎকারে খসাইয়।৷ সেই ডোরে 

ভব-কৃপে দিলেক ডারিয়া ॥ ৩৪ ॥ 
গুনঃ যদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি 

টানিয়। তুলহ ব্রজধামে | 
তবে সে দেখিবে ভাল নতুব। পরাণ গেল 

কহে দীন দাস-নরোত্তমে ॥ ৩৫ ॥ 
পি টি পচ 

গোপীকুল-"-*"মোরেলহে কুঞ্জ, হে গোপীদণবল্লভ ! আমার 
প্রতি কবপারৃষ্টিপাত কর।  ৩*। “বিশ্বরণ-শেল”_বিশ্ম্ণ-জনিত শূল। 

৩২। “কাম - জনে”_কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসধ্য- 

এই ছয় রিপুতে। “ভুঙ্জায়” ভোগ করায়। 
৩৩। “কপট” _ভগ্ত। ৩৪ | 'বরজপুরে” _ বজধামে। 

কপা-ডোর” স্কৃপা-রূপ রজ্জু। 

“দৈব-মায়া” ভগবানের অলৌকিকী মায়, যাহা জীবগণকে নিত্যধন 
শ্রীভগবৎ-পাদপন্ন তুলাইয়া অনিত্য সংসার-মোহে মুগ্ধ কৰি রাখিয়াছে। 

'বিলাৎকারে” _ জোর করিয়া । “থসাইয়া” -ছিড়িয়।। 
'ভিবকৃপে”_ সংসার-সাগরে। “ডারিয়া” »ফেলিয়।। 



৮৬ নরীভকতিরকহার | 

(৯) 

মোর প্রভু মণনগোপাল! 

শ্রীগোবিন্ন গোগীনাথ তুমি অনাথের নাথ 

দয়! কর মুই-অধমেরে | 

সংসার-মাগর-ঘোরে পড়িয়াছি কারাগাবে 

কৃপা-ডোরে বান্ধি লহ মোরে ॥ ৩৬ ॥ 

অধম চগ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি 
শুনিয়াছি বৈষবের মুখে। 

এ বড় ভরসা মনে ফেল লয়ে বুন্দাবনে 

বংশীবট যেন দেখি সুখে ॥ ৩৭ ॥ 

কগ! কর আগুগুরি লহ মোরে কেশে ধরি 
শ্রীযমুনা দেহ পদ-ছায়া। 

অনেক দিনের আশ নহে যেন নৈরাশ 

দয়া কর না করিহ মায়া ॥ ৩৮॥ 

অনিত্য শরীর ধরি আপন আপন করি 

পাছে পাছে শমনের ভয়। 

নরোত্বম-দাসের মনে প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনৈ 

পাছে ব্রজ-প্রান্তি নাহি হয় ॥ ৩৯ ॥ 

৩৬। "সংসার...কারাগারে” -সংসার-রূপ জেলখানায় বন্ধ হইয়াছি। 
৩৮| “কুপা-*গুরি” _গুড়ি মারিয়া অর্থাৎ চুপে চুপে অগ্রসর হই 

আমাকে দয়া কর। কেন না আমার ন্যায় মহাঁপাপীকে শান্তি না দিয়া দয় 
করিতেছ, ইহা অন্যে জানিতে পারিলে পাছে তোমার দুর্নাম হ্য়। 



শীন্রীপ্রার্থনা ৷ ৮৭ 

(১০) 

ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্র 

প্রাণ মোর যুগল-কিশোর । 
অদ্বৈত-আচার্ধ্য বল গণাধর মোর কুল 

নরহরি বিলাসই মোর ॥ ৪০ ॥ 

বৈষবের পদ-ধুলি তাহে মোর স্নান-কেলি 
তর্পণ মোর বৈষ্ুবের নাম । 

বিচার করিয়। মনে ভক্তিরস-আস্বাদনে 

মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুর!ণ ॥ ৪১ ॥ 
বৈষবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ 

বৈষবের নামেতে উল্লাস। 

বৃন্দাবনে চবুতারা তাহে মোর মন ঘের! 

কহে দীন নরোত্তম-দাস ॥ ৪২ ॥ 

(১১) 

নিতাই-পদকমল কোটাচন্ত্র-মুশীতল 

যে ছায়ায় জগত টি | 
শশী পাপী 47 তি শি 

শন করিহ্ মায়” - আমাকে কেশে ধরিয়া লা যাইতে কোনরূপ 
থা অনুভব কারও না। ৩৯। “পাছে পাছে” সঙ্গে সঙ্গে | 

৪২। “বৈষণবের উচ্ছিষ্ট” ₹বৈষণবের এ'টে। অর্থাৎ অধরামূত। 

“নিষ্ঠ” _ একান্ত অনুরক্ত ; পরম শ্রদ্ধাবান্। 
“চবুতারা৮ -চৌতারা ; রাসনৃত্যের রঙ্গভূমি। 



৮৮ শ্ীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃ্ণ গাইতে নাই 
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥ ৪৩॥ 

সে সম্বদ্ধ নাহি যার বৃথ। জন্ম গেল তার 
সেই পশু বড় ছুরাচার। 

নিতাই না বলিল মুখে মঞ্জিল সংসার-নুখে 

বিষ্ঠা-কুলে কি করিবে তার ॥ ৪8 ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই-পদ পাসরিয় 

অসত্যেরে সত্য করি মানি । 

নিতাইর করুণ! হবে ব্রজে রাধাকৃষ্চ পাৰে 

ভজ নিতাইর চরণ ছুঃখানি ॥ ৪৫ ॥ 

নিতাই-চরণ সত্য তাহার সেবক নিজ্তয 

নিতাই-পদ সদা কর আশ। 

নরোত্তম বড় ছুখী নিতাই মোরে কর সুখী 

রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ ॥ ৪৬॥ 

(১২) 
ওরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ। 

না! ভজিয়া মৈমু ছুখে ডুবি গৃহ-বিষ-কৃপে 

দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥ ৪৭ ॥ 

৪৩। “যে ছায়ায়”ষে পদাশ্রয়ে। ৪৪ “সে-....বার"ল 

যে জন গ্রীনিতাই-পাদপক্ম আশ্রয় পূর্বক তৎসহ সন্স্ব স্থাপন করে নাই। 
৪৫ “পাঁসবিয়া”-তুলিয়।। “অসত্যেরে” লবিষ্য়-রূপ অসত্য-বন্তকে। 

৪৭| “পাঁচ পরাণ” -শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু। 



শ্রীঞ্জগ্রার্থন। ৮৯ 

তাপত্রয়-বিষানলে অহনিশি হিয়া! জলে 

দেহ সদা হয় অচেতন। 

রিপু-বশ ইন্দ্রিয় হেল গোরা-পদ গাসরিল 
বিমুখ হইল হেন ধন ॥ ৪৮॥ 

হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাঁজ ভয় 
কায়মনে লও রে শরণ । 

পমর ছুম্মতি ছিল তারে গোর। উদ্ধারিল 

তার হৈল পতিত-পাবন ॥ ৪৯ ॥ 

গোরা-দ্বিজ-নটরাজে বান্ধহ হৃদয়-মাঝে 

কি করিবে সংসার-শমন। 

নরোতম-্দাসে কয় গোরা-পম কেহ নয় 

না! ভজিতে দেন প্রেম-ধন ॥ ৫০ ॥ 

৪৮। “তীপ হয় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌঠিক-_এই ব্রিবিধ 
তাপ। রৌগাদি-জনিত শারীবিক ক্লেশ এবং হিংসাঁ-দ্বেষকাম-ক্রধাদি- 
জনিত ও অর্থনাশ-স্বজনবিরহাদি-শোক-জনিত মানসিক ক্লেশ-_এই সমন্ত 
ক্লেশ হইল আধ্যাম্সিক তাপ। পশ্ুপক্ষার্দি ইতব-জীবজন্কর উপদ্রব-গনিত 
ক্লেশের নাম আধিভৌতিক তাপ। শীতগ্রীষ্ম ঝড়বৃষ্টি ভূমিকম্পাদি দৈবজনিত 
ক্লেশের নাম আধিদৈবিক তাপ। শ্রীরুষ-ভজন করিলে কাহাকেও আর এই 
ব্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিতে হয় না। | 

পবিষানলে” » বিষা্সিতে ; ব্ষরূপ অগ্নিতে | 
পরিপু-বশ-"'হৈল” সচক্ষ-কর্ণাদি ইন্জিয়গণ কাম-ক্রোধাদি বিপুগণের বশী- 

ভুত হইল অথাৎ আমার ইন্জিয়গণ রিপুর কথাই মানিয় চলে, আমার কথা 
শোনে না। 

€*| “সংসার-্শমন” - ভববন্ধন-রূপ যম। 



৯5 ্ীশ্রীভক্রিরত্বহার। 

(১৩) 

গৌরাঙ্গের ছুটী পর যারধন সম্পদ 
সে জানে ভকতি-রস-সার। 

গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার বর্ণে প্রবেশিলা 

হৃদয় নিম্মল ভেল তার ॥ ৫১। 

যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয় 
তারে মুঈ যাই বলিহারি। 

গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে নিতালীল! তারে স্ফুরে 
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥ ৫২॥ 

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে 
সে যায় ব্রজেন্দ্রস্বত-পাশ। 

শ্রগীড়মগ্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি 
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥ ৫৩॥ 

গৌর-প্রেমরসার্ণবে সে তরঙ্গে যেব৷ ডুবে 
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ | 

গৃহ বা বনেতে থাকে “হা গৌরাঙ্গ” ব'লে ডাকে 
নরোত্মম মাগে তার সঙ্গ ॥ ৫8 ॥ 

৫৩। &নিত্যসিদ্ধ” _ নিত্য-পরিকর ; নিত্য-পার্যদ। 
“ভ্ীগৌড়মণ্ডল-ভূমি” » শ্রীনবন্ধীপ-ধাম। 
চিন্তামণি” -মহারত্ব-বিশেষ, ইহা সর্ববাতিলাষ পূর্ণ করে। 
€১। “সে'*'দার” -সে জন তক্তিরসের মর্ম ভালরূপ বুঝিয়াছে, অথব! 

সে জন ভক্তিধনকেই সারবস্ত বলিয়। জানিয়াছে। 
“তার.*'বাস” »ব্রজধাঁমে তাহার বসতি লাভ হয়। 

সিপশাদ শা তাত 
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(১৪) 

শ্রীকষ্ণচৈতন্ত-গ্রভু দয়! কর মোরে । 
তোম! বিনে কে দয়ালু জগত-সংসারে ॥ ৫৫ ॥ 

পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার । 

মো-সম পতিত প্রভূ ! না পাইবে আর ॥ ৫৬ ॥ 
হাহা প্রভু নিত্যানন্দ ! প্রেমানন্দে সুখী । 

কপাবলোকন কর আমি বড় দুখী ॥ ৫৭ ॥ 

দয় কর সীতাপতি অদ্বৈ-গোসাই। 
তব কৃপা-বলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥ ৫৮ ॥ 
হাহ! স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ। 

ভট্ট-যুগ শ্রীজীব হ' প্রভু লোকনাথ ॥ ৫৯ ॥ 
দয়! কর শ্রীআচাধ্য-প্রভু-শ্রীনিবাস। 
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তমন্দাস ॥ ৬০ ॥ 

(১৫) 

যে আনিলা প্রেম-ধন করুণ! প্রচুর । 

হেন প্রভূ কোথ। গেল। আচা্ধয-ঠাকুর ॥ ৬১ ॥ 

- শিশীশীীশীিশি 

৫€৭। ''কুপাবলোকন” -করণদৃষ্টিপাতি। ূ 
৬০। প্শ্রীআচার্য*****জ্ীনিবাস” _শ্রীল-শ্রনিবাসাচার্য-ঠাকুর | 

'রামচন্ত্র” -ভীল-রামচন্দ্র-করিরাজ | 

৬১। “আচাধ্য-ঠাঁকুর” » শ্রীল-অদ্থৈত প্রভু । 
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কাহা। মোর স্বরণ রূপ কাহ। সনাতন । 

কাহ! দাস-রঘুনাথ পতিত-পাবন ॥ ৬২ ॥ 
কাহা মোর ভ্ট-যুগ কাহ! কবিরাজ । 
এক-কালে কীহা গেলা গোরা-নটরাজ ॥ ৬৩। 

পাঁষাণে কুটিব মাথা আনলে পশিব। 
গৌরাঙ্গ সুখের নিধি কোথা গেলে পাব ॥ ৬৪॥ 

সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। 

সে সঙ্গ না পাইয়! কান্দে নরোত্তম-দাস ॥ ৬৫ ॥ 

(১৬) 

হরি হরি! বড় দুখ রৈল মোর মনে। 

পাইয়া ছু ভ-তন্ শ্রীকৃষ-ভজন বিন 
হেন জন্ম গেল অকারণে ॥ ৬৬ ॥ 

প্রীনন্দ-নন্দন হরি নবদ্বীপে অবতরি 
জগত ভরিয়া প্রেম দিল। 

৬২। “স্বরূপ' - শ্রীল-স্বরূপদামোদর-গোস্বামী। 

৬৩। “ভট্টযুগ” »শ্রীগোপাল-ভট্ট ও শ্রীরধুনাথ-ভট্ট। 
“কবিরাজ” » শ্রল-কৃষ্ণদাদ-কবিরাজগোস্বামী। 

৬৪। “পশিব” প্রবেশ করিব। ৬৫। “বিলাস” সবিহার। 

৬৬ “ুর্লভ-তন্” স্মানব-দেহ ? এই দেহ অত্যন্ত ছুর্লভ, যেহেতু 

চৌরাশিলক্ষ-যোনি-ত্রমণের পর তবে মানব-জন্ম লাভ হুয় এবং মানব-দেং 

ভিন্ন অগ্ক আর কোনও দেহে হরি-ভজন হয় না, দেব-দেহেও নহে। 
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মুই সে অধম অতি বৈষবে না হৈল রতি 
তে-কারণে করুণা নহিল ॥ ৬৭ ॥ 

স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্ট-যুগ 

তাহাতে না হৈল রতি-মতি। 

দিব্য চিন্তামণি-ধাম বন্দাবন যার নাঁম 

হেন স্থানে নহিল বসতি ॥ ৬৮ ॥ 

ছাড়িয়। বৈষব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেব 

অনুক্ষণ খে উঠে মনে। 

নরোত্তম-দাস কহে জীবের উচিত নহে 

শ্রীগুরু-বৈধব-সেবা বিনে ॥ ৬৯ ॥ 

(১৭) 
ঠাকুর-বৈষাব-পদ অবনীর সুসম্পদ 

শুন ভাই ! হ'য়ে একমন। 

আশ্রয় লইয়া ভে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে 

আর সব মরে অকারণ ॥ ৭০ ॥ 

বৈধব-চরণ-রেণু মন্তুকে ভূষণ বি 

আর নাহি ভূষণের অন্ত। 

৬৭। “রতি -্শ্রদ্ধা-ভক্তি। “তে-কাবণে" সেইজন্য । 

৬৮। “রঘুনাথ” » শ্রীল-রঘুনাথ-দাদগোস্বামী। 
৭০| “আশ্রয়......অকারণ'১ -বৈষণব-পারদপন্ম আশ্রয় করিয়! শরীক 

ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ত্যাগ করেন না? কিন্ত তাহা না করিলে 

ধংম পাইতে হয়। 
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বৈষ্চব-চরণজল কৃষ্ণ-ভক্তি দিতে বল 

আর কেহ নহে বলবর্ত ॥ ৭১॥ 

তীর্থজল পবিত্র গুণে লিখিয়াছেন পুরাণে 
সে সব ভক্তির গ্রবর্চন। 

বৈষবের পাদোদক- সম নহে সেই সব 

যাতে হয় বাঞ্চিত পূরণ ॥ ৭২ ॥ 

বৈষ্ব-সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ 

সদ| হয় কৃষ্“-পরসঙ্গ | 

'পীন নরোত্তম কান্দে হিয়! ধেধ্য নাহি বান্ধে 
মোর দশা কেন হেল ভঙ্গ ॥ ৭৩॥ 

(১৮) 

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি মুই নিবেদন 
মো বড় অধম ছুরাচার। 

দারুণ সংসার-নিধি তাহে ডুবাইল বিধি 
কেশে ধরি মোরে কর পার ॥ ৭৪॥ 

পপ পা তত ৩ পপ শি শিস্শী টিতে ২ - বাটা তাত ৩ ৮ ০ শশী "শশা ৬৪৪৮ পচ শা? 

৭১। “বৈষ্ণব-চরণরেু অন্তু” » বৈষ্ণবের পদধূণি মন্তকে ও দেহে 
ধারণ কর! ভিন্ন অন্য আর কোনও সাজ-সজ্জা করিবার আবশ্যক নাই। 

“বৈষণব-্চরণঞ্জল” _ বেষ্ণবের শ্রীচরণামুত। 

৭২। “সে সব তক্তির প্রবঞ্চন” -তন্্বারা ভক্তি লাভ হয় না। 

ণ৩। “কৃষ্ণ-পরস্জ” »শ্রীরুষ্ণকথান্শীলন। “মোর..'ভঙ্গ” »হায় হায়! 
আমার কেন এমন দুর্দশা হইল-_কেন আমি বৈষ্ব-নঙ্গ পাইতেছি না? 
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বিধি বড় বলবান্ না শুনে ধরম-জ্ঞান 
সদাই করম-পাশে বান্ধে। 

ন৷ দেখি তারণ-লেশ যত দেখি সব কেশ 

অনাথ কাতরে তেই কান্দে ॥ ৭৫ ॥ 

কাম ক্রোধ মদ যত নিজ-অভিমান তত 

আপন-মাপন-স্থানে টানে। 

এছন আমার মন ফিরে যেন অন্ধ-জন 

স্থপথ বিপথ নাহি মানে ॥ ৭৬॥ 

না৷ লইনু সত-মত অসতে মজিল চিত 

তুয়া পদে না করিনু আশ । 

নরোত্তম-্ণাসে কয় দেখে শুনে লাগে ভয় 

এইবার তরা'য়ে লহ পাশ ॥ ৭৭ ॥ 

(১৯) 

হরি হরি ! কি মোর করম অভাগ। 

বিফলে জনম গেল হৃদয়ে রহল শেল 

নাহি ভেল হরি-অনুরাগ ॥ ৭৮ ॥ 

যজ্ঞ দান তীর্ঘ-্ান পুণ্য কর্ম ধর্ম-জ্ঞান 
অকারণে সব গেল মোহে । 

শনি পা ৯ পপ পলা পা পিপি পাক ০০ - _- শি শি পীসপপপট পপ পা পিসির শপ 

৭৪ “দারপ'*'নিধি” ₹ভীষণ সংসার-সমুদ্র। 

৭৫ “না-..জ্ঞান” » শ্রীতগবস্তুজনই জীবের একমাত্র অবশ কর্তব্য! 

এই যে ধর্মের সার উপদেশ, তাহা গ্রাহ করে না। 
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বুঝিলাম মনে হেন উপহাস হয় যেন 

বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥ ৭৯।॥ 

সাধু-মুখে কথামৃত শুনিয়। বিমল চিত 

নাহি ভেল অপরাধ-কারণ। 

সতত অসত-সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ 

কি করিব আইলে শমন ॥ ৮০ ॥ 

শ্রুতি স্মৃতি সদা কয় শুনিয়াছি এই হয় 

হরি-পদ অভয় শরণ। 

জনম লভিয়! সুখে রাধাকৃষ্ণ বল মুখে 

চিত্তে কর ও-রূগ ভাবন ॥ ৮১ ॥ 

রাধাকৃ্ণ-পদাশ্রয় তনু মন রহু তায় 

আর দূরে যাউক বাসনা । 

“কিরম-পাশে” -কর্মবন্ধন-রূপ রজ্জুতে। “তারগ-লেশ” _ 
পরিস্রাণ পাইবার কিছুমাত্র উপায়। “তেই” মে কারণে 

৭৭। “সত-মত” - সাধুর উপদেশ। “পাশ” সমীপে 
৭৯। ন্যাংটো হইয়। গহনা পরিলে লোকে যেমন ঠাট্টা-বিজ্ধপ কবে 

অর্থাৎ এরূপ গহনা পরা যেমন মিছাই হয়, তেঃনই জামার সহজ পুণ্যবর্ণ 

থাঁকিলেও হরি-ভজন ন| করায় আমার সব পুণ্যকর্ম মিছাই হইল। 
৮০। “বিমল” _ শুদ্ধ । “চিত” »মন। 

“সকলি'''ভঙ্গ” -সব নষ্ট হইয়া গেল। "শমন” »_ যম। 
৮১। “শ্রুতি শরণ” _ শুনিয়াছি বেদ পুরাণাদি সর্বশান্তে সর্ঝদা 

ইহাই বলে যে, শ্রকুঞ্চের অভয়-চরপারবিন্দে শরণ লইলে জীবের আর কোনরূপ 

ভয় থাকে না। “জনম লভিয়া” হুল ভ মনুষ্য জন পাইয়া। 
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নরোত্তম-্পাসে কয় আর মোর নাহি ভয় 
তনু মন সপিন্নু আপনা ॥ ৮২॥ 

(২০) 

হরি হরি! আর কি এমন দশ। হব। 

এ ভব-সংসার তেজি পরম-আনন্দে মঞ্জি 

আর কবে ব্রজভুমে যাব ॥ ৮৩॥ 

স্মখময় বৃন্দাবন কবে হবে দরশন 

সে ধুলি মাখিব কবে গায়। 

প্রেমে গদগদ হেয়া রাধাকুষ্ণ নাম লৈয়! 

কান্দিয়া বেড়াব উভরায় ॥ ৮৪ ॥ 

শিভৃত-নিকুঞ্জে যাইয়। অষ্ঠাঙ্গে প্রণাম হেয়া 

ডাকিব হা রাধানাথ' বলি। 
কবে যমুনার তীরে গরশ করিব নীরে 

করে পিব করপুটে তুলি ॥ ৮৫ ॥ 
আর কবে এমন হব শ্রীরাস-মণ্ডলে যাব 

কবে গড়াগড়ি দিব তায়। 

সখীর অনুগ। হ'য়ে কুপ্ত-সেবা লব চেয়ে 
দেহে ডাকিবেন--“সখি আয়? ॥ ৮৬ ॥ 

৮২| “তন্তু-....আপন।” ₹কায় মন সমস্ত সমর্পণ কবিলাম | 
৮৪। "'উভরায়”- উচ্চৈ/স্ববে। ৮৫ “নিভৃত” সনির্জন। 

“পরশ করিব নীরে”- শ্ীযমুনার জল স্পর্শ করিব। 
“পির লপান কবিব।  “করপুটে তুলি” _ অঞ্জলি করিয়।। 



৯৮ শ্রীপ্লীভক্তিরত্বহার। 

কৰে গোবর্ধন-গিরি দেখিব নয়ন ভৰি 

রাধাকুণ্ডে করিব প্রণ।ম। 

জমিতে ভ্রমিতে কবে এ-দেহ-পতন হবে 

এই আশা করে নরোত্তম ৮৭ ॥ 

(২১) 

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশ! । 
এ-সব করিয়া বামে যাব বৃন্দাবন-ধামে 

এই মনে করিয়াছি শাশা ॥ ৮৮॥ 

ধন জন পুত্র দারে এ জৰ করিয়া দূরে 

একাস্ত করিয়৷ কবে যাব। 

সব ছুখ পরিহরি ব্রজপুরে বাস করি 

মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥ ৮৯॥ 
যমুনার জল যেন অমুত-সমান হেন 

কবে পিব উদর পুরিয়া। 

কবে রাধাকুণ্-জলে স্নান করি কুতৃহলে 

শ্যামকুণ্ডে রহিব গড়িয়া! ॥ ৯০ ॥ 

-২৯-১৯ এপি শিট পাতি ০ ১৪: 

৮৭। এ..'হবে” » আমার মৃত্যু হবে, আমি ব্রজের রজ পাব। 

৮৮। “কবে দশা” কবে আমার অবস্থা ফিরিবে অথ|২ এখন 

আমি বিষয়ীলক্ত রহিয়াছি, কিন্তু কবে আমি বিষয় ত্যাগ করিয়| শ্রীবৃন্দীবনে 

গিয়া কৃষ্ণ”ডজন করিব? 4...***বামে” » ধন-জনাদি 



অীস্্ীপ্রার্থন। ৷ ৯৯ 

অ্রমিব দ্বাদশ-বনে কৃষ্ণ-সীল। যে যে স্থানে 

প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাহা । 

সধাইব জনে জনে ব্র্নবাসিগণ-স্থানে 

কহ আর লীলা-স্থান কাহ] ॥ ৯১॥ 
তভোজনের স্থান কবে নয়ন-গোচর হবে 

আর যত আছে উপবন। 
তার মধ্যে বৃন্দাবন নরোত্বম-দাসের মন 

আশা করে যুগল-চরণ ॥ ৯২। 

(২২) 

করগগ কৌগীন লৈয়া ছেড়! কাস্থ। গায়ে দিয় 
তেয়াগিয়৷ সকল বিষয়। 

কৃষেঃ অনুরাগ হবে ব্রজের নিকু্জে.কবে 
যাইয়। করিব নিজালয় ॥ ৯৩॥ 

আগ করিয়া।  ৮৯| “দারে”নস্ত্রীকে। পপরিহরি” -দুরে কৰিয়া। 
**। অমৃত-*"হেন” »নুধার স্যায় সুমধুর । 
৯১। “মধাইব” _জিজ্ঞাঁস| করিব। “কাহ।” -কোথায়। 

*২। “ ভোজনের স্থান” এতদ্বারা 'শ্রীরষের ভো'জন-লীলাব স্থান বুঝাই- 
তেছে, নিজের ভোজনের স্থান নহে ; কামাবণের নিকটে সখা-সঙে প্রীকষের 
ভোজন-লীলার গ্াসন্ধ স্থান “ভোজনথালি'-নামে অগ্ঠ।পি বিরাজিত আছেন। 

নয়ন..'হবে”- দেখিতে পাইব। “উিপবন” ০ ক্ষুদ্র বন। 



১০5 শ্রীত্রীতক্তিরত্বহার। 

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন । 

ফল-মূল বুন্দাবনে খাব দিঁবা-অবসানে 

ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥ ৯৪। 
শীতল যমুনা-জলে সান করি কুতৃহলে 

প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈয়া। 
বাহু'পর বাহু তুলি বৃন্নাবনে কুলি কুলি 

“কৃষ্ণ” বলি বেড়াব কান্দিয়া ॥ ৯৫ ॥ 

দেখিব সন্কেত-স্থান জুড়াবে তাপিত প্রাণ 

প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব। 
কাহ। রাধা প্রাণেশ্বরি কাহা৷ গিরিবর-ধারি 

কাহা নাথ ! বলিয়া কান্দিৰ ॥ ৯৬। 

মাধবী-কুঞ্জের'পরি সুখে বসি শুক-শারী 
গায় সদা রাধাকৃষ্চরস। 

তরু-তলে বসি তাহ। শুনি পাসরিব দেহা 

কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥ ৯৭ ॥ 

৯৩। "করঙ্গ” _ করোয়া। “তেয়াগিয়া” -ছাঁড়িয়া। ৯৪। “উদীলীন”- 

বৈরাগী। ৯৫। “বাহু'পর*'তুলি”- উর্ধভাবে বাহুর উপর বাহু রাখিয়া; 

ইহা অতান্ত দে্ত-জ্রীপক | “বৃন্দাবনে কুলি কুলি” -শ্রীবৃন্দাঁবনেৰ 
পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। ৯৬। “সঙ্কেত-স্থান” _ গ্রেম-সরোবর 

ও নন্দগ্রামের মধ্যবর্তী 'সঙ্কেত'নামক প্রসিদ্ধ স্থান, যেখানে পূর্ব-নির্দি 
সঙ্কেতামুসারে শ্রুরাধা-গোবিনের সর্ধ-প্রথম মিলন হইয়াছিল । 

৯৭। ৭গোঙাব দিবস”- কাল কাটাইব। 



রীশ্রীপ্রার্থনা | ১০১ 

শ্রীগোবিন্দ গোর্পানাথ মদনমোহন-সাথ 

দেখিব রতন-সিংহাসান । 

দীন নরোত্রম-দাস করে এই অভিলাষ 
এমতি হইবে কত দিনে ॥ ৯৮ ॥ 

(২৩) 

হরি হরি কবে হব বুন্দাবন-বাসী। 

নিরখিব নয়নে যুগল-রূপ-রাশি ॥ ৯৯ ॥ 
তেজব শয়ন-মুখ বিচত্র পালস্ক। 

কবে ব্রজের ধুলায় ধূনর হবে অঙ্গ ॥ ১০০ ॥ 

ষড়রস-ভোজন দুরেতে পরিহরি। 
কবে ব্রজে মাগিয়। খাইব মাধুকরী ॥ ১০১।॥ 
পরিক্রম। করিয়া ফিরিব বনে বনে। 

বিশ্রাম করিব গিয়। যমুনা-পুলিনে ॥ ১০২।॥ 

তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে। 

কবে কুঞজে বৈঠব সে বৈষ্ণব-নিকটে ॥ ১০৩ ॥ 

নরোত্তম-দাস কহে করি পরিহার । 

হেন হি কবে আর হইবে আমার ॥ ১০৪ ॥ 
০ শশী ০ শী -পা পিপি ০৮ 

৯৮| ্রীগোবিন. 'সাথ" - ইহারা ্রন্দাবনের গ্রধান তিন দেবতা; ) 

তগ্মধ্যে জাবার গ্রগোবিনা হইলেন সর্ধব- প্রধান । “এমতি” এমন | 

১**। পগারঙ্ক” খাট। “ধুর” সবিভূষিত; লুষ্ঠিত। 
১*১। পষড়রস-ভোজন”' -ভাল খাওয়া। “পরিহরি”- ত্যাগ করিয়া। 

১৯৪ | “করি পরিহার”- খুব কাকুতি-মিনতি করিয়া। 



১০২ শ্ীশ্রীতক্তিরত্ব-হার। 

(২৪) 

আর কবে হেন দশা হব। 

ব্রজের ধলা ভূষণ করিব ॥ ১০৫ & 
আর কবে শ্রীরাস-মগ্ডলে। 

গড়াগড়ি দিব কৃতৃহলে ॥ ১০৬1 

আর কবে গোবদ্ধন-গিরি | 

দেখিব নয়ন-যুগ ভরি ॥ ১০৭ ॥ 

শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে সান। 

করি কবে জুড়াব পরাণ ॥ ১০৮ ॥ 

আর কবে যমুনার জলে । 

মজ্জন করিব কুতৃহলে ॥ ১০৯ ॥ 

সাধু-সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। 

নরোত্তম সণ। করে আশ ॥ ১১০ ॥ 

(২৫) 

রাধাকৃ্ণ ভজে 1 মুই জীবনে মরণে। 

তার স্থান তার লীল। দেখে । রাজিদিনে & ১১১। 

যে স্থানে যে লীলা করে যুগল-কিশোর। 
সথীর সঙ্গিনী হ'য়ে তাহে হঙ ভোর ॥ ১১২॥ 

সপস্পপসপপল শী শা ছিপ পপ ৮ শিট শিট তিশা 

১০৯। গমজ্জন” লক্নান। “কুতৃহলে” -আনর্নে। 

১১১। “ভজে?” যেন ভজনা করি। “তার স্থান” _ প্রুব্রজধাম। 

“দেখে” -যেন দন করি |  ১১২। “যুগল-কিশোর” » শ্রীরাধা-কৃফ। 



তীর রার্থন! ।. ১০৩ 

প্রীবপঃঞ্জরী-দেবি ! কর মোরে দয়া । 

অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপল্প ছায়া ॥ ১১৩॥ 

শ্রীরলমঞ্জারী-দেবি ! কর অবধান। 

নিরবধি করি তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান ॥ ১১৪ 

বন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল-বিলাস। 

প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্বম-দাস ॥ ১১৫॥ 

(১৬) 

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর!। 

জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥ ১১৬॥ 

কালিন্দীর কূলে কেলি-বদাম্বর বন। 

রতন-বেদীর উপর বসা'ব দু'জন ॥ ১১৭ ॥ 

শ্যাম-গোরী-অঙ্গে দিব টুয়।-চন্দনের গন্ধ । 

চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখ-চন্দ্র ॥ ১১৮ ॥ 

গাথিয়। মালতী-মাল। দিব দোহার গলে । 

অধরে তুলিয়া দিব কপূর্ব-তাুলে ॥ ১১৯ ॥ 
শর শত শিট শী» পিপিপি পপ এপ্স পাপ সপসীশ পর আল পিক 

“সখীর,..'হয়ে* ল গোপকুমারী-রূপে বজ-গোপীর অন্ুগত। হইয়। তাহার 
নঙ্গে থাকিয়|। “তাহে” সেই সমস্ত লীলায় | 

“হিউ”লইই। “ভোর”লবিভোর ; মগপ। 
১১৪। “কব অবধান”-শোন। '“নিবদধি” _ সর্বদা] | 

১১৭। কালিন্দীর কৃলে” » শ্রীযমূনার তীবে। ১১৮ । "হ্যাম'"অঙ্গে”ল 
শরুঞ্ ও শ্রীবাধার শ্রীমঙগে । ১১৯] “অধরে” লমুখে। 



১০৪ শ্রীশ্রীভত্তিরত্ব-হার। 

ললিতা-বিশীখা-আদি যত সখীবৃন্দ-। 

আজ্ঞায় করিব সেব! চরণাঁরবিন্দ ॥ ১২০ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণটৈতন্য-প্রভূর দাসের অনুদাস। 
নরোত্তম-দাস করে এই অভিলাষ ॥ ১১১ ॥ 

(২৭) 

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন । 

কেলি-কৌতুক-রঙ্গে করিব সেবন ॥ ১২২॥ 
ললিত-বিশাখা-সনে আর যত সখীগণে 

মণ্ডলী করিয়া তছু মেলি। 

রাই-কানু করে ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিবি 

নিরখি গোঙাব কুতুহলী ॥ ১২৩॥ 
আলস-বিশ্রাম-্ঘরে গোবদ্ধন-গিরিবার 

রাই-কানু করাব শয়ন। 

নরোত্তম-্দাস কয় এই যেন মোর হয় 

অন্ুক্ষণ ৮রণ-সেবন ॥ ১২৪ ॥ 

১২২। “কেলি * ""'রঙ্গে” _ শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাবিলাস-জনি? 

আমোঁদ-ভরে পরমানন্দে বিভোর হইয় | 

১২৩। “মগ্ুলী'''মেলি” _ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চতুদ্দিকে সকলে গোলাকাৰভাবে 

মিলিত হইয়।। . ১২৪। "আলস- শয়ন” _ বাসনৃত্য-শ্রমে ক্লান্ত হইলে, 
শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত গিরিরাঁজ-শ্রীগোবদ্ধনে বিশ্রামের জন্য যে ঘর 

আছে, সেই ঘরে শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ ছুই জনকে শয়ন করাইব | 



্রীপরীপ্রার্থনা । ১০৫ 

(২৮) 

হরি হরি! কবে মোর হইবে স্থদিন | 
গোবদ্ধন-গিরিবর কেবল নির্জন-স্থল 

রাই-কান্ু করিব সেবন ॥ ১২৫॥ 
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে সেবিব পরম-রঙ্গে 

'সুখময় রাতুল-চরণে। 
কনক-সম্পুট করি কপূর তাম্বল ভরি 

যোগাইব কমল-ব্দনে ॥ ১২৬॥ 

সুগন্ধি চন্দন গুরি কনক-কটোর! গৃরি 

কবে দিব ছু'জনার গায়। 
মল্লিকা মালতী যুথী নানা ফুলে মালা গাথি 

কবে দিব দৌহার গলায় ॥ ১২৭ ॥ 
স্বর্ণের ঝারি করি রাধাকুণ্ডে জল পুরি 

দৌহাকার অগ্রেতে রাখিব । 

গুরুরপা-সখী-বামে ব্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে 

চমরের বাতাস করিব ॥ ১২৮॥ 

দৌহার অরুণ আখি পুলক হয়! দেখি 
দুঁহু-পদ পরশিব করে। 

৯৬ পাহারা) 7২20 এবি ॥ 
১২৮ | “গুরুরূপা-সখী-বামে” লগুরু-রূপা সখীব বামদিকে তদনুগত! 

একটা গোঁপ-কুমারী-রূপে অবস্থিত হ্ইয়া। 
“ত্রিভঙ্গ”_ গ্রীবা, মাঝা ও চরণ__এই তিন স্থানে বাঁক । 



১০৬ প্রীপ্ীভক্তিরত্র-হার। 

চৈতন্য-দাসের দান সদা করে অভিলাষ 

নরোত্তম মনে মনে ক্ষুরে॥ ১২৯ । 

(২৯) 

হরি হরি! আর কবে এমন দশা হব। 

কৰে বৃষভান্তু-পুরে আহীরী-গোপের ঘরে 
তনয় হইয়া জনমিব ॥ ১৩০ | 

যাবটে আমার কবে এ পাণি-গ্রহণ হবে 

বসতি করিব কবে তায়। 

সখীর পরম-প্রেষ্ যে তাহার হয় শ্রেষ্ট 
(সেবন করিব কবে তায় ॥ ১৩১ ॥ 

তেঁহ কৃপাবান হৈয়া রাতুল-চরণে লৈয়া 

গামারে করিবে সমর্পণ । 

সফল হইবে দশা গুরিবে মনের আশা 
সেবিব সে কমল-চরণ ॥ ১৩১ ॥ 

““ত্রিভঙগ. ঠামে”ল গ্রবাধ। সত মিনিত জিভ -সুনাব- -রপধারী ীরুফকে। 

১২৯। “অকুণ- ঈষৎ বক্তবর্ণ। “আখি”ল্চক্ষু। 

"পুলক হইয়া”লআননিত হইয়া | 'করে” হস্ত ছ্বার।। 

«মনে মনে স্কুবে” -মনে এই অভিলাষ সর্ধদাই ব্ৃপ্তি পাইতেছে । 

১৩৪ | “বৃষভান্তপুরে” সবর্ষাণে : এই গ্রামে শ্ররাধিকার পিত্রালয়। 
১৩১ 1 “্যাবটে” » এই গ্রামে শ্রীরাধিকার শ্বশুরালয় । 

“পাণিগ্রহণ” ₹বিবাহ । “বমতি” _বাস। 

“সখীর.. শ্রেষ্ঠ” সপ্রিয়ন্্ব যে সখীগণ, তাহাদিগের মধ্যে ফিনি 



শ্রী শ্রীপ্রার্থন। । ১০৭ 

বুন্দাবনে ছুই জন চতুর্দিকে সখীগণ 
সেবন করিব অবশেষে । 

সখীগণ চারি-ভিতে নান! যন্ত্র লয়ে হাতে 
দেখিব মনের অভিলাষে ॥ ১৩৩ ॥ 

দৌোহ-চন্্রমুখ দেখি জুড়াবে তাঁপিত আখি 
নয়নে বহিবে অশ্রুধার | 

বৃন্দার আদেশ পাব দোহার নিকটে যাব 
কবে হেন হইবে আমার ॥ ১০৪ ॥ 

শ্রীূপমঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি 
রাখিবে রাতুল ছুই পায়। 

নরোত্তমশ্পাসের মনে গ্রিয়নম্্ সখীগণে 
কবে দাসী করিবে আমায় ॥ ১৩৫ ॥ 

( ৩৫) 

হরি হরি ! আর কবে হেন দশ। হব। 

ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ কবে বা প্রকৃতি হব 
ছু হু-আঙ্গে চন্দন পরার ॥ ১৩৬ ॥ 

র্দাশেষ্ট অর্থাৎ শ্রীরূপমপ্জবী। , ১৩৩। সেলন-* অবশেষে” এ 
শ্বাধারুষের মেবা করিগা পরে সখীগণের সেণ| কপিব 

১৩৬।  "ছাড়িয়া'-.-" হব” _পুকষ-দেহে খীকষ্জের মধুর বা শঙ্গার- 
পপাত্বক প্রেমসেবা হয় না_একদাত্র গেপী-রূপিণী নাবী-দেহেতেই হয়া 
গাকে ; সেইজন্য গৌপীরূপে নারীনেহ-লানের প্রার্থনা করিতেছেন । 



১০৮ শ্রীপ্রীভক্তিরর-হার। 

টানিয়া বাঞ্ধিব চূড়া |  নব-গঞ্জাহারে বেড়া 
নানা ফুলে গাথি দিব হার। 

পীত-বসন মঙ্গে পরাইব সখী-সঙ্গে 

ব্দনে তাম্বল দিব আর ॥ ১৩৭॥ 

তুঁহু-রূপ মনোহারী . দেখিব নয়ন ভরি 

নীলাম্বরে রাইকে সাজাইয়৷ | 

রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেশী 

দিব তাহে মালতী গাঁথিয়। ॥ ১৮ ॥ 

হেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি 
এই করি মনে অভিলাষ । 

জয় রীপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন 

নিবেদয়ে নরোত্তম-দাস ॥ ১৩৯ ॥ 

(৩১) 

হাহ প্রভু ! কর দয়! করণা-সাগর। 

মিছা-মায়া-জালে তন্থু দহিছে আমার ॥ ১৪০ ॥ 

কবে হেন দশ! হবে-_সখী-সঙ্গ পাব। 

বৃন্দাবনের ফুল গাথি দৌহারে পরাব ॥ ১৪১ ॥ 
ষ্ঠ 

১৩৭। প্নব."হাঁরে” নূতন গুপ্জামালায়। “গুঞ্া” _ শ্বেতকুচ। 
১৪০। “গ্রভু”-শ্রীগুরুদেব। "মিছা" 'জাণে” লবৃথা মায়ার বন্ধনে। 

“্দহিছে* দগ্ধ করিতেছে। ১৪১। “'সখী-সঙ্গ পাব -সথীর 

অনুগত গোপকুমারী-রূপে তীহার সঙ্গিনী হইব। 



শীস্্ীপ্রার্থন। | ১০৯ 

সম্মুখে রহিয়! কবে চামর টুলাব। 
অগুরু-চন্দন-গন্ধ দোহ-অঙ্গে দিব ॥ ১৪২ ॥ 

সথীর আজ্ঞায় কবে তামুল যোগাব। 
সিন্দুর-তিলক কবে দোহারে পরার ॥ ১৪৩ । 

বিলাস-কৌতুক-কেলি দেখিব নয়নে । 
চন্দ্রযুখ নিরখিব বসা+য়ে সিংহাসনে ॥ ১৪৪ ॥ 

সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে। 

কতদিনে হবে দয়! নরোত্তম-্দাসে ॥ ১৪৫ ॥ 

(৩২) 

কবে কৃষ্ণ-ধন পাব হিয়ার মাঝারে থোব 

জুড়াইব এ পাপ-পরাণ। 

সাজাইয়। দিব হিয়া বসাইব প্রাণ-প্রিয়া 

নিরথিব সে চন্দ্র-বয়ান ॥ ১৪৬॥ 

হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন । 

সে প্রাণনাথের সঙ্গে কবে বা ফিরিব রঙ্গে 

স্থখময় যমুনা-পুলিন ॥ ১৪৭। 

ললিত বিশাখা নিয়। তাহারে ভেটিব গিয়া 

সাজাইয়া নানা উপহার । 
সস এসি 

পা শপাীস্প্পী সিটি সপপপপিপসপস্ী গা আসা পাপী পপািপজশ ৮০ পিপিপি 
-- ০ পি শিপ পিপাসা 

১৪৬। “প্রাণপ্রিয়া”” » গ্রাণাপেক্ষ। ও প্রিয় ষে গ্রাণবন্নভ শ্রীরুষণ তাঁকে। 
১৪৭ “সজনি” -সথি। ১৪৮| “ভেটিব” »দেখিন। 



১১০ শ্রীীভক্তিরত্-হার। 

সদয় হইয়! বিধি মিলাবে সে গুণনিধি 
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥ ১৪৮ ॥ 

দারুণ বিধির নাট ভাঙ্গিল প্রেমের হাট 

তিলমাত্র না রাখিল তার। 

কহে নরোত্তম-দ।স কিমোর জীবনে আশ 

ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥ ১৪৯ ॥ 

(৩৩) 

এইবার পাইলে দ্রেখা চরণ ছু'খানি। 

হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াৰ পরাণী ॥ ১৫০ ॥ 

তারে না দেখিয়া মোর মনে বড তাপ। 

অনলে পশিব কিবা জলে দিব ঝাপ ॥ ১৫১ ॥ 

মুখের যুছাব ঘাম খাওয়াব পাণ-গুয়া। 
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া ॥ ১৫২॥ 
বৃন্দাবনের ফুলেতে গাথিয়া দিব হার। 

বিনাইয়। বান্ধিব চূড়া কুস্তলের ভার ॥ ১৫৩। 
কপালে তিলক (দিব চন্দনের চাদ । 

নরোত্তম-দাস কহে পিরীতের ফাদ ॥ ১৫৪ ॥ 
ক্প্পীপাপাপপপাপাপাটিশাপ সিপিবি পাস? শপ শশী শী শীশীিশি শীশাশশেপপীগাীশাশিশশশীশিশািাশিশিািা 

১৫*। “চরণ ছু" খানি” » শ্রীকষের শ্ীপদ-নগল। “পরাণী”- প্রাণ । 

১৫১। “অনলে পশিব” -আগুনে প্রবেশ করিব। 

১৫২। *গয়া” শস্্পারি ॥  ১৫৩। “কুঙ্ছলের ভাঁর” »কেশরাশি। 



শ্ীসীপ্রার্থনা। ১১১ 

৬ ৩৪ ) 

এইবার করুণা কর বৈষ্ব-গোাই | 

পতিত-পাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥ ১৫৫ ॥ 

ধাহার নিরুটে গেলে পাপ দূরে যায়। 
এমন দয়াল প্রভু কেব! কোথা পায় ॥ ১৫৬ ॥ 

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। 

দর্শনে পবিভ্র কর এ তোমার গুণ ॥ ১৫৭ ॥ 

হরি-স্থানে অপরাধে তারে হরি-নাম। 

তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এডান ॥ ১৫৮ ॥ 

তোমা-সবা-হ্ৃদয়েতে গোবিন্দ-বিশ্রাম | 

গোবিন্দ কহেন মোর বৈষ্ণব পরাণ ॥ ১৫৯ ।॥ 

প্রতি জম্মে করি আশ! চরণের ধূলি। 

নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥ ১৬০ ॥ 

(৩৫) 

হরি হরি! কি মোর করম তানুরত। 

বিষয়ে কুটিল মতি সাধু-সঙ্গে নৈল তি 

কিসে মার তরিবার পথ ॥ ১৬১ ॥ 

১৫৭ | পশ্চাতে গাঁবন” » তাৰ পবে তবে ও হওয়!যায়। 

১৫৮। “তারে” -উদ্ধাব করে। 'এডান” বঙ্ষা। 
১৫৯। “গোবিন্দ-বিশ্রাম” _ শ্রারষের নিতাণিষ্টান। 
১৬১। 'অন্থুরত” » আমার সঙ্গে দুটরূপে জাডত- থেন আটার স্ায 

গায় রহিয়াছে, আমাকে ছাড়িতে চায় না, হাড়ানও ঘায় না। 



১৯২ শ্রীশ্রীভক্তিরদত্বহ।র | 

স্বর্ণ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট-যুগ 
লোকনাথ দিদ্ধাস্ত-স|গর। 

শুনিতাম সে সব কথা ঘুচিত মনের ব্যথা 

তবে ভাল হ'ত আান্তর ॥ ১৬২॥ 

যখন গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্ত-বুন্দ 
নদীয়া-নগরে অবতার । 

তখন ন! হৈল জন্ম এবে দেহে কিবা! কর্ম 
মিছামাত্র বহি ফিরি ভার ॥ ১৬৩॥ 

হরিদান-আদি মেলি মহোতংসব-আদি কেলি 

ন] হেরিনু সে স্ুখ-বিলাস। 

কি মোর ছুঃখের কথ! জনম গোঙানু বৃথ। 

ধিক্ ধিক্ নরোত্তম-াস ॥ ১৬3।॥ 

(5৬) 

বৃন্দাবন রম্য-স্থান দিবা-চিস্তামণি-ধাম 

রতন-মন্দির মনোহর | 

আবৃত কালিন্দী-নীরে রাজহংস কেলি করে 

তাহে শোভে কনক-উৎপল ॥ ১৬৫ ॥ 

১৬২। “সে সব কথা” -ভক্ত-সিদ্ধান্তের মধুর কথাসমূহ। 

১৬৪ | “হরিদাস” » শ্রীহরিদাস-ঠাকুর। 

১৬৫। দব্য''ধাম” -পরম-মুন্দর চিন্তামণিময় অগ্রাক্কৃত ভূমি, যাহ 
সর্বাতীষ্ট পূর্ণ করে। “আবৃত” »বেষ্টিত। “কনক-উৎপল+? লস্বর*স। 



শ্রীশ্রী প্রার্থন। | ১১৩ 

তার মধ্যে হেম-গীঠ অষ্ট-দলেতে বেষ্টিত 

অষ্ট-দলে প্রধান নায়িকা। 

তার মধ্যে রত্বাসনে বসি আছেন দুইজনে 
শ্বম-সঙ্গে বুন্দরী রাধিকা ॥ ১৬৬ ॥ 

ও-রূপ-লাবণ্যরাশি অমিয়া পড়িছে খসি 

হাস্য-পরিহাস-সম্তাষণে। 

নরোন্তমশ্দাস কয় নিত্য-লীলা সুখময় 

সেবা দিয়! রাখহ চরণে ॥ ১৬৭ ॥ 

(৩৭) 

শ্রীরপমঞ্জরী-গদ সেই মোর সম্পদ 
সেই মোর ভজন পুজন। 

সেই মোর প্রাণধন সেই মে।র আভরণ 

সেই মোর জীবনের জীবন ॥ ১৬৮ ॥ 

মেই মোর বাঞ্থ।-সিদ্দি সেই মোর ভক্তি-ধদ্ধি 
সেই মোর বেদের ধরম। 

সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্রজপ 
সেই মোর ধরম করম ॥ ১৬৯ ॥ 

অন্নকূল হবে বিধি সে পদ-সম্পদ-নিধি 
নিরখিব এ ছুই নয়নে । 

সে রূপ-মাধুরীরাশি প্রাগ-কুবলয়.শশী 
প্রফুলিত হবে নিশিদিনে ॥ ১৭০ ॥ 



১১৪ শ্রীপ্রীতক্তিরত্র-হার। 

তুয়া অদর্শন-অহি- গরলে জারল দেহি 
চিরদিন তাপিত জীবন। 

হাহা প্রভু ! কর দয়। দেহ মোরে পদ-ছায়া 

নরোত্তম লইল শরণ ॥ ১৭১॥ 

(৩৮) 
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতম্য নিত্যানন্দ। 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বুন্দ ॥১৭২ ॥ 
কৃপা করি সবে মিলি করহ করুণ] । 

অধম-পতিত-জনে না করিহ বণ! ॥1১৭৩ ॥ 

এ-তিন-সংসার-মাঝে তুয়া পদ সার । 

ভাবিয়৷ দেখিন্ু মনে গতি নাহি আর ॥ ১৭৪ ॥ 

সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে। 

ব্যাকুল-হৃদয়ে সদ করিয়ে ক্রন্দনে ॥ ১৭৫ ॥ 

কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান। 

প্রভৃ-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ ॥ ১৭৬॥ 

তুমি ত দয়াল প্রত চাহ একবার। 

নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥ ১৭৭ ॥ 

১৬৯। “খদ্ি”্ধন;সম্পত্তি। ১৭৪| প্প্রাণ-শশী”- গ্রাণরগ 

কুমুদের পক্ষে চনত্ম্বরূপ। “গ্রফুরিত'”_-সমুদদিত। ১৭১। “তুয়া"..অহি” » 
তোমার অদর্শনরূপ-সর্প-বিষে আমার দেহ জরজর করিল। 

১৭৪ “এ-ঠিন-সংসার” » তরিভুবন অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাভাল। 

১৭৭। “অন্ধকার” অজ্ঞানান্ধকার। 



শীত্রীপ্রার্থনা । ১১৫ 

(৩৯) 

হাহা প্রভু লোকনাথ ! রাখ পদ-ছন্দে। 

কপা-দৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥ ১৭৮ ॥ 

মনোবাঞ্থা-সিদ্ধি তবে পূর্ণ হয় তৃষ। 
হেথায় চৈতন্য মিলে হেথা রাধাকৃষ্ণ ॥ ১৭৯ ॥ 

তুমি না করিলে দয়। কে করিবে আর। 

মনের বাসনা পুর্ণ কর এইবার ॥ ১৮০ ॥ 
এতিন-সংসারে মোর আর কেহ মাই । 

কুপ। করি নিজ-পদতলে দেহ ঠাই ॥ ১৮১। 

রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গুণ গা রাত্রদিনে । 

নরোত্তম-বাঞ্ছণ পূর্ণ নহে তুয়। বিনে ॥ ১৮২ ॥ 

(৪০) 

লোকনাথ-গুভু | তুমি দয়া কর মোরে। 

রাঁধাকৃষ্ণ-লীল। যেন সদ! চিত্তে স্কুরে ॥ ১৮৩ । 

তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে। 

এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥ ১৮৪ । 

সখীগণ-জ্যোষ্ঠা বেহো৷ তাহার চরণে। 

মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥ ১৮৫ ॥ 
»্ শী শাাশীশসীতিসি সপ 75) 2 তি শশী শশী 

১৭৯) প্তষ” » ্রীরাধাগোবিন্দ-ভ্রীপাদপন্ন-লাভের তীব্র লালস]। 

“হ্থায়” _ শ্রগুরুপাদপন্জাশ্রয়ে | 

১৮৫ ৪ “সখীগণ-জ্যে্া”  শ্রীললিত]-দেবী। 



১১৬ প্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত-পুরণ। 
আনন্দে সেবিব দোহার যুগল-চরণ ॥ ১৮৬ ॥ 

শ্ীরপমঞ্জরী-সথি ! কৃপা-দৃষ্টে চেয়ে । 
তপু নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামূত দিয়ে ॥ ১৮৭ ॥ 

(৪১) 
শুনিয়াছি সাধু-মুখে বলে সর্বজন । 
শ্রীবপ-কৃপায় মিলে যুগল-চরণ ॥ ১৮৮ ॥ 

হাহা প্রভু সনাতন! গৌর-পরিবার। 
সবে মিলি বাঞ্থ! পূর্ণ করহ আমার ॥ ১৮৯ ॥ 
শ্রীৰপের কপা যেন আমা প্রতি হয়। 
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয় ॥ ১৯০ ॥ 

গ্রভু-লোকনাথ কবে সঙ্গে লয়ে যাবে। 

শ্রীরপের পাদ-পন্মে মোরে সমর্পিবে ॥ ১৯১ ॥ 

হেন কি হইবে গোর নম্মসখীগণে । 

তনুগণ্ত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥ ১৯২। 

(৪২) 

এই নব-দাসী বলি শ্রীরপ চাহিবে। 

হেন শুভ-ক্ষণ মোর কতদিনে হবে ॥ ১৯৩ ॥ 
উদ _ বাশি শাঁিিশি শীশপ্পা রণ ০:১৫ শশা 

১৮৭। “তপ্ত”-বিরহ!নল-দগ্ধী। “সিধ্”। _ পরিতৃপ্ত কর। 

১৮৮ | শ্রীরূপ” » শ্রারূপনগ্তরী। ১৮৯। *গৌর-পরিবার* গৌর 

পরিকর। ১৯২। “নর্ম-সথীগণে” _ শ্রীরপমঞ্জরী আদি প্রিয়নর্ন-সধীগণ। 



শ্রীশ্রীপ্রার্থনা। ১১৭ 

শীঘ্র আজ্ঞ! করিবেন__দাসি ! হেথা আয়। 

সেবার সুসজ্জা-কাধ্য করহ ত্বরায় ॥ ১৯৪ ॥ 

আনন্দিত হঃয়ে হিয়! তার আজ্ঞ|-বলে। 

পবিত্র-মনেতে কাধ্য করিন তৎকা।ল ॥ ১৯৫ ॥ 

সেবার সামগ্রী রত্বু-থালেতে করিয়া । 

স্থবাসিত বারি বর্ণ ঝারিতে পুরিয়া ॥ ১৯৬ ॥ 

দোহার সম্মুখে লয়ে দিব শীন্্গতি । 

নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥ ১৯৭ ॥ 

(৪৩) 

শ্রীরপ-পশ্চাতে আমি রঠিব ভীত হৈয়া। 
দেহে পুনঃ কহিবেন আমা-গানে চাইয়া ॥ ১৯৮ ॥ 
সদয়-হৃদয় দোহে কহিবেন হাসি। 

কোথায় পালে রূপ! এই নব-দাসী ॥ ১৯৯ ॥ 

শ্বীরপমঞ্জরী তবে দৌহ-বাঁকা শুনি । 

মঞ্জুল!লী ধিল মোরে এই দাসী আনি ॥ ২০০ ॥ 
অতি নম্র-চিত্ত আমি ইহারে জানিল। 

মেবা-কাধ্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥ ২০১॥ 

হেন তত্ব দৌোহাকার সাক্ষাতে কহিয়া। 

নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া ॥ ২০২॥ 
পপ ীসপপিপীপ -৮ 

১৯৯। “দৌহে” » শ্ররাধা-কৃষ্। ২০০| “মঞুগালী” - 

্লালী-মঞজরী) ইনিই হইতেছেন গৌর-লীঙগায় প্রীলোকনাথ-গোস্বা মিগ্রতু। 

১০ চির ০৩. এ শশা পিপি 



১১৮ শ্রীপ্ীভক্তিরত্ব-হাঁর। 

(৪৪ ) 
হরি হরি ! কবে হেন দশা হবে মোর। 

সেবিব দোহার পদ আনন্দে বিভোর ॥ ২০৩ & 

ভ্রমর হইয়া সদ! রহিব চরণে। 

প্রীচরণামূত সদা করিব আম্মানে ॥ ২০৪ ॥ 

এই আশা পুর্ণ কর যত সখীগণ। 

তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত-পুরণ & ২০৫ ॥ 

বহুদিন বাঞ্ছ। করি পূর্ণ যাতে হয়। 

সবে মেলি দয়! কর হইয়। সদয় ॥ ২০৬ ॥ 

সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি । 

কপ। করি কর মোরে অনুগত দাসী ॥ ২০৭ ॥ 

(৪৫ ) 
কিরূপে পাইব সেবা! আমি ছুরাচার। 

প্রীগুর-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥ ২০৮ ॥ 

অশেষ মায়াতে মন মগন হইল । 

বৈষ্ণবেতে লেশমীত্র রতি না জম্মিল ॥ ২০৯ ॥ 

বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি । 

গলে ফাস দিতে ফিরে মায়া-পিশাচী ॥ ২১০ ॥ 

ইহারে করিয়। জয় ছাড়ান না যায়। 

সাধু-কৃপা বিনে আর নাহিক উপায় ॥ ২১১॥ 

অদোষ-দরশী প্রভূ পতিত-উদ্ধার। 
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥ ২১২ ॥ 



ী্রীপ্রার্থনা। ১১৯ 

(৪৬) 
গোরা-পঁ্ধ না ভজিয়া মৈনু। 

প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইন্তু ॥ ২১৩।॥ 

অধনে যতন করি ধন তেয়াগিমু। 

আপন-করম-দৌষে আপনি ডুবিন্ু ॥ ২১৪ ॥ 

সংসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। 

তে-কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধ-ফাস ॥ ২১৫ ॥ 

বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু । 

গৌর-কীর্ভন-রসে মগন নহিন্ন॥ ২১৬॥ 

কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়।। 

নরোত্তম-্দান কেন না! গেল মরিয়া ॥ ২১৭॥ 

288.) 

প্রাণেশ্বরি! এইবার করুণ। কর মোরে । 

দশনেতে তৃণ ধরি অঞ্জলি মস্তরকে করি 

এইজন নিবেদন করে ॥ ২১৮ ॥ 

প্রিয়-সহচরী-মঙগে সেবন করিব রঙ্গে 

তুয়া প্রিয়-ললিতা-আদেশে । 

তুয়া প্রিয়-নিজসেব। দয়া করি মোরে দিব। 

করি যেন মনের হরিষে ॥২১৯॥ 

২১৪ | অধনে” লস্তীপুত্র-বিষয়াদি অনিত্য-ধনে। “ধন” লনিত্যধন 

ষ্ক-পাঁদপদ্ন । ২১৫। '“অসতে বিলাম” _ অসতের সঙ্গে মেলামেশ। | 



১২০ শ্রীশ্ীতক্তিরত্ব-হার। 

প্রিয়-গিরিধর-সঙ্গে অনঙ্গ-খেলন-রঙ্গে 

ভঙ্গ-বেশ করইতে সাজে । 

রাখ এট সেবা-কাজে নিজ-পদ-পষ্কাজে 

প্রিয়সহচরীগণ-মাঝে ॥ ২২৭। 

স্থগন্ধি চন্দন মণিময় আভরণ 

কৌধিক-বসন নন! রঙ্গে । 
এই সব সেব! ধার দাসী যেন হঙ তার 

আনুক্ষণ থাকে। তার সঙ্গে ॥ ২২১ ॥ 

জল স্থবাসিত করি রতন-ভূঙ্গারে ভরি 

কর্পুর-বাসিত গুয়া-পাণ। 
এ সব সাজাইয়। ডালা লবঙ্গ-মালতী-মালা 

ভক্ষ্য-দ্রব্য নান! অনুপাম ॥ ২২২ ॥ 

সখীর ইঙ্গিত হবে এ-সব আনিব কবে 

যোগাইব ললিতার কাছে। 

নরোত্তম-্দাসে কয় এই যেন মোর হয় 

দাড়াইয়া রহে। সখীর পাছে ॥ ২২৩॥ 

(৪৮) 

অরুণ-কমল-দলে শেজ বিছাইব 

বসাইব কিশোর-কিশোরী | 
পি পিপল পপি শশী শা স্পেল পি ৮ শশিটিশ্িশী্ীশিক্টী পা দি এপি এত শ্শাীশীলশ শাশিনিশীশ 

২২৯ | “ভঙ্গ-বেশ””-কন্দর্পকেলি বশতঃ যে বেশ খুলিয়! গিয়াছে তাহা 

২২১ | “কৌধিক-বসন্পট্র-বন্থ; রেশমী কাপড় । 



শ্রীশ্রীপ্রার্থন। ১২১, 

অলকা-আবৃত-মুখ- পঙ্কজ মানোহর 

মরকত-শ্যাম হেম-গোরী ॥ ২২৪। 

প্রাণেশ্বরি! কবে মোরে হবে কৃণ।-দিঠি। 

আজ্ঞায় আনিব কবে বিপিধ ফুলবর 
শুনব বচন ছু মিঠি ॥ ২২৫ ॥ 

মুগমদ-তিলক সসিন্দুর বনায়ব 
লেপব চন্দন-গন্ধে । 

গাথিয়া মালতীফুল- হার পহিরায়ব 

ধাওয়াব মধুকর-বুন্দ ॥ ২২৬॥ 

ললিতা কবে মোরে বীজন দেওয়ব 

বীজব মারুত মন্দে। 

শ্রমজল সকল মিটব ছু'ভ-কলেবর 

হেরব পরম-আানন্দে ॥ ২২৭ ॥ 

নরোত্তম-দাস- আশ পদ-পক্ষজ- 

সেবন-মাধুরী-পানে । 

হোয়ব হেন দিন ন| দেখিয়ে কিছু চিন 

হুঁু-জন হেরব নয়ানে ॥ ২২৮ ॥ 

২২৪ | ““মরকত-শ্যাঁম” _মবকত-মণি অর্থাৎ পান্নাব ন্যায় অত্যুজ্জল- 

ঠামবর্ণ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ | “হেম-গে|রী” _ বর্ণের ন্যায় সমুজ্জল- 
গৌরবর্ণ-বিশিষ্ট।শ্ীরাধা। ২২৬। প্ধাওয়াব” সছুটিযা আসাইব । 

২২৭। “অমজল সকল” _ কেলিবিলাঁস-আন্তি-জনিত ধর্মবিনূ-মমূহ | 

২২৮। “চিন” চিহ্ন ; সম্ভাবন!। 



১২২ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

মুগনাভি। “মলয়ঙ্»” » চন্দন | 

(৪৯) 
কুস্ুমিত বুন্দাবনে নাচত শিখিগণে 

পিক-কুল ভ্রমর বঙ্কারে। 

প্রিয়-সহচরি-মঙ্গে গাইয়া যাইব রঙ্গে 

মনোহর নিকুঞ্চ-কুটারে ॥ ২২৯। 
হরি হরি! মনোরথ ফলিব আমারে । 

ঢুুক মন্থর গতি কৌতুকে হেরব অতি 

অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে ॥ ২৩০ ॥ 

চৌদিকে সবীর মাঝে রাধিকার ইঙ্গিতে 
চিরুণী লইয়া করে করি। « 

কুটিল কুস্তল সব বিথারিয়া শীচরব 
বনাঈব বিচিত্র কবরী ॥ ২৩১।॥ 

মৃগম মলয়জ সব অঙ্গে লেপব 

পরাইব মনোহর হার। 

চন্দন কুক্কুমে তিলক বনাইব 

হেরব মুখ-ন্ধাকর ॥ ২৩২ ॥ 

নীল পটাম্বর যতনে পরাইব 

পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে | 

ভূঙ্গারের জলে রাঙ্গা- চরণ ধোয়াইৰ 

মুাইব আপন-চিকুরে ॥ ২৩৩। 
মূ € ৩ ৮ শশা শশী শশী 

২৩১। ॥ “কুটিল” _ক্কোকড়ান। : কুস্তল” চুল। ২৩২। “গম”. 

“কুফুম”_ জাফরান্। “নুধাকর” স্চ্ত্। 

লাশ 



শ্ীস্রীপ্রার্থন। ৷ ১২৩ 

কুম্বম-কোমল-দলে শেজ বিছাইব 
শয়ন করাব দৌহাকারে। 

ধবলস-চামর আনি মৃছু মৃদু বীজব 
ছরমিত ছুঁভুক শরীরে ॥ ২৩৪ । 

কনক-সম্পুট করি কপূর তামুল ভরি 
যোগাইব দৌহার বদনে। 

অধর-স্থধারসে তানুল সুবাসে 

ভোখব অধিক যতনে ॥ ২৩৫ ॥ 

শ্রীপুর করুণা-সিন্ধ লোকনাথ দীনবন্ধু 

মুই দীনে কর অবধান। 
রাধা-কৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রিয়ন্-দখীগণ 

নরোত্তম মাগে এই দান ॥ ২৩৬॥ 

(৫) 
হরিহরি! কবে মোর হইবে সুদিন । 

গোবদ্ধ ন-গিরিবরে পরম নিভৃত-ঘরে 

রাই-কান্থ করাব শয়ন ॥ ২৩৭ ॥ 
তৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা- চরণ ধোয়াইব 

মাইর আপন-চিকুরে। | 
২৩৩। পীর” নুপুর | "ভৃঙগা৫, গাড় না জলপ তর" 1শেষ 

শচিনুরে” লকেশে। ২৩৪ | প্ধবল”ল শ্বেত। “ছর্মিত” স্পবিশ্রান্ত ; 

কাস্ত। ২৩৫। “অধর "সুবাসে”লশ্রীদুখের অমৃতানংযোগে সুবাদিত 

পাণ। “ভোখব”- থাইবেন। ২৩৬| “মাগে” » গ্রার্থন। করে। 



১২৪ জ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

কটক-সম্পুট করি কপূর তাম্ুল পুরি 
যোগাইব ছু'ুক অধরে ॥ ২৩৮॥ 

প্রিয়সখীগণ-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 

চরণ সেবিব নিজ-করে। 

দুঁছুক কমল-দিঠি কৌতুকে হেরব অতি 
ঢুঁহ-অঙগ পুলক-মস্তরে ॥ ২৩৯ ॥ 

মল্লিক! মালতী যুখী নান। ফুলে মালা গাখি 

কবে দিব দৌহার গলায়। 

সোণার কটোরা করি কপ্পূর চন্দন ভরি 

কবে দিব দৌঁহাকার গায় ॥ ২৪০ ॥ 

আর কবে এমন হব ঢুহু-মুখ নিরখিব 
লীলারস নিকুণ্র-শয়নে । 

্রীকুন্দল্তার সঙ্গে কেলি-কৌতুক-রঙ্ে 
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥ ২৪১ ॥ 

(৫১) 
কদম্ব-তরুর ডাল নামিয়াছে ভূমে ভাল 

ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি। 
পরিমলে ভরল বৃন্দাবন সকল 

কেলি করে ভ্রমরা ভরমরী ॥ ২৪২ ॥ 

রাই-কানু বিলসই রঙে । 

কিবা রূপ-লাবণি বৈদগধি-খনি ধনি 

মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ ২৪৩॥ 



্রীস্রীপ্রার্থনা। ১২৫ 

রাধার দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর 
মধুর মধুর চলি যায়। 

আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ 

কোন সখী চামর ঢুলায়॥ ২৪৪ ॥ 

গরাগে ধূসর স্থল চন্দ্রকরে সুশীতল 
মণিময় বেদীর উপরে। 

রাই-কানু কর যোড়ি নৃত্য করে ফিরি ফিরি 
পরশে পুলকে তনু ভরে ॥ ২৪৫॥ 

গম চন্দন করে করি সখীগণ 

বরিষয়ে ফুল গন্ধরাজে। 

শ্রম্জল বিন্দু বিন্দু শোভ। করে মুখ-ইন্দু 
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥ ২৪৬।॥ 

হাস-বিলাস-রস মরল মধুর ভাষ 
নরোভ্তম-মনোরথ ভরু। 

ছুহুক বিচিত্র বেশ কুম্থুমে রচিত কেশ 
লোচন-মোহন লীলা করু ॥ ২৪৭॥ 

(৫২) 
হেদে হে নাগর-বর শুন হে মুরপীধর 

নিবেদন করি তুয়া পায়। 

২৪২।| “পরিমলে”ন্গন্ধে। ২৪৩। “বৈদগধি-খনি”নপরম রসম্ঞ। 

ধিনিগ্ধন্ত । ২৪৫।| “পরাগে”লপুজ্প-রেগুতে। “চন্ত্করে”্টাদের 

কিরণে | ২৪৬। প্বরিষয়ে'"'রাজে”- সুগন্ধি পুষ্পনমূহ বর্ষণ করিতেছে । 



১২৬ শ্রীশ্রীক্তিরত্র-হার। 

চরণ-নখর-মণি যেন চাদের গাথনি 
ভাল শোভে আমার গলায় ॥ ২৪৮ ॥ 

শ্রীদাম-সুদাম-সঙ্গে যখন বনে যাও রঙ্গে 

তখন আমি ছুয়ারে দীড়াঃয়ে। 

মন বলে সঙ্গে যাই গুরুজনের ভয় পাই 

আখি রহে তুয়া পানে চাইয়ে ॥ ২৪৯ ॥ 

তুয় বধু! পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন-পানে 
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি। 

রহ্ধন-শালাতে যাই তুয়! বধু! গুণ গাই 

ধোঁয়ার ছলন। করি কীদি ॥ ২৫০ ॥ 

মণি নও মাণিক নও আঁচলে বাঁধিলে রও 

ফুল নও যে কেশে করি বেশে। 

নারী না করিত বিধি তুয়া৷ হেন গুণনিধি 

লৈয়া বেড়াতাম দেশে দেশে ॥ ২৫১ ॥ 

অগ্ডুরু চন্দন হইতাম তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম 

ঘামিয়া পড়িতাম তুয়া পায়। 

কি মোর মনের সাধ বামন হয়ে চাদে হাত 

বিধি কি পুরাবে সাধ আমায় ॥ ২৫২॥ 

নরোত্মস্নাম কয় *. শুন ওহে দয়াময় 

তুমি আমায় ন৷ ছাড়িহ দয়া। 

যে দ্রিন তোমার ভাবে আমার পরাণ যাবে 

সেই দিন দিও পদ-ছায়া ॥ ২৫৩ ॥ 



প্রার্থনা । ১২৭ 

(৫৩) 
আজি রসে বাদর নিশি । 

প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবন-বাসী ॥ ২৫৪ ॥ 

শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেমশমুধা-ধার | 

কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী-সঞ্চার ॥ ২৫৫ ॥ 

প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বস্ক। 

মুগমদ-চন্দন-কুক্কুমে ভেল পঙ্ক ॥ ২৫৬॥ 

দিগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার। 

ডুবিল নরোত্তম ন! জানে মাতার ॥ ২৫৭॥ 

(৫৪) 
প্রভু হে! এইবার করহ করুণ।। 

যুগল-চরণ দেখি সফল করিব আখি 
এই বড় মনের বাসনা ॥ ২৫৮ ॥ 

নিজ-পদ-লেব দিব। নাহি মোরে উপেক্ষিবা 

দুঁহু পঁহু করুণা-সাগর। 

ছুহু বিনু নাহি জানে! এই বড ভাগা মানো। 

মুই বড় পতিত পামর ॥ ২৫৯॥ 

ললিতা-আদেশ পাইয়া চরণ সেবিব যাইয়া 

প্রিয়-সখী-সঙ্গে হর্ব-মনে | 

দু দাতা-শিরোমণি অতি দীন মোরে জানি 
নিকটে চরণ দিবে দানে ॥ ২৬০ ॥ 

সি 

২৫৭। “দিগ.. পাখার -অরৃষ প্রেম-মূ্র, তার কৃর-কিনারা নাই। 



১২৮ প্রীশ্লীভক্তিরত্-হার । 

পাব রাধাকৃণ-পা ঘুচিবে মনের ঘ। 

দৃরে যাবে এ সব বিকল। 

নরোত্বম-দাস কয় এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি হয় 
দেহ প্রাণ সকল সফল ॥ ২৬১।॥ 

(৫৫) 
হরি বল্বে। আর মদনমোহন হের্বো গে । 

এইরূপে ব্রজের পথে চলবো গো ॥ ফ্রু॥ ২৬২॥ 

যাব গে! ব্রজেন্দ্রপুর হব গো৷ গোপিকার নূপুর 

তাপের চরণে মধুর মধুর বাজ বো গো। 

বিপিনে বিনোদ খেল। সঙ্গেতে রাখালের মেলা 

তাদের চরণের ধুলা মাখবে। গো ॥ ২৬৩ ॥ 

রাধা-কৃষ্ণের রূপ-মাধুরা হের্বো ছু'নয়ন ভরি 
নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রইবো গো। 

ব্রজবাসি ! তোমরা সবে এই অভিলাষ পূরাও এবে 

তার কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনবে গো ॥ ২৬৪। 

এ দেহ আস্তিমকালে রাখ বো! শ্রীযমুনার জলে 

জয় রাধা-গোবিন্দ ঝলে ভাস্বো গো। 

কহে নরোত্তম্নাস না গৃরিল অভিলাষ 
আর কবে ব্রজবাস করবো গো ॥ ২৬৫॥ 

ইতি গ্রীল-নবোত্তমদাস-ঠাকুরমহীশয়-বিরচিত শ্ীস্রীগ্রার্থনা সমাপ্ত। 
০ শপ শাপলা পানী 

২৬১। "পা +-চর্ণ। “ঘা” জ্বাল । “এ সব বিকল” -সমন্ত জঙ্জাদ। 

ইতি শ্রীত্রীগ্রার্থনার ব্যাথা। মমাপ্ত। 

০ শর্ি 

শপীশাপিপাশ শিপ 



১২৯ 

শ্রস্রীপ্রেমভক্তি চন্দডিক! | 
অঙ্ঞান-তিমিরান্ধন্ত জ্ঞ|নাগন-শলাকয়| | 

চক্ষুরুত্মীলিতং থেন ভন্মৈ প্ীরবে নমঃ ॥ ১॥ 

শ্রীচৈতন্-মনোহভষ্ট স্থাপিতং যেন তৃভলে। 

সেহয়ং রূপঃ কদ! মহাং দদাতি স্বপদান্তিকং ॥ ২॥ 

শলীগ্ঘরু-চরণপন্ন কেবল তকতি-সপ্প 
বন্দে। মুই সাবধান-মতে। 

যাগর গ্রসাদে ভাই এ ভব ভরিয়া যা 

কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাহ! হতে ॥ ৩॥ 

( বিস্তৃত ব্যাথ| দেখিতে ইচ্ছ। হইলে, “শ্রশ্রীবৃহদুক্তি তত্বদার"*গ্রন্ 

৫ম ব| ৬ সংস্করণ তষটব্য |) 

“প্রেমভক্কি-চন্দ্রিকাল্যে গ্রন্থ প্রেমভক্তি'-ব্ষয়ে চন্দিকা বা 

'গাতনা-স্বরূপ অর্থ।ৎ পথ-প্রদর্শক-যে গ্রন্থে “প্রেমভক্তি' যে কি অন্ুত্তম 

৪ নিগৃঢ পদার্থ এবং উহা লাভ কবিবাঁব গরু উপার ধে কি, তাহা 

গ্রদশিত হইয়াছে। 

১। আমি অক্ঞণ-রূপ তিনিরে অন্ধ হইয়। ছিলাম, কিন্ত “স্বয়ং ভগবান্ 
ীরুষ্ই যে একমান্ধ পবমারাধ্য, আর আমি যে তার নিত্যদাস, 
উাহাৰ সেবাই থে আমার একান্ত কর্তব্”__-এই পবম-ততঙ্ঞান-নপ 
ম্রনশ্শলাকা দ্বাবা যিনি আমার জঙ্ঞানান্বতা-রোগ দুচাইয়া দিলেন মর্থাৎ 

শ্ররুষ-তজন যে অবশ কর্তব্য”__-এই পরম-ততজ্ান প্রকাশ পূর্বক ধিনি 
আামাব হদবের অক্রানাগ্ধকার দূরীভূত করিয়া দিলেন, মে গ্রীগুকদেনকে 

আমি নমস্কার করি। 



১৩০ '্রীত্রীভক্তিরত্ব-হার। 

গুরু-মুখপদ্র-বাক হৃদয়ে করিয়া এক্য 
আর ন| করিহ মনে আশা । 

শ্রীথরু- চরণে রতি এই সে উত্তম-্গতি 

যে প্রসাদে ঘুরে সর্ব আশা ॥ ৪ ॥ 
৯ শট 2 টিসি _ ৮ পপ শশী কিতা 

্জান”লপীফই হে যে একমাত্র নী এবং ভিত নে 

একান্ত কর্তব্য--_-এই পরম-তত্বজ্জীনের অভাব-নিবন্ধন, ধর্ম অর্থ কাম ৫ 

মোক্ষ-_ এই চতুর্বর্গ'লীভের ইচ্ছায় মুগ্ধ হইন্কা থাকার নাম অস্তান। 
“অঞ্জন-শলাকা” _চক্ষু-রোগ সারিবার ওষধ-সংযুক্ত তুলিকা-বিশেষ। 

২। শ্রীচৈতন্-মহাগ্রতৃর মনোইভিলাষ অথাৎ শ্রঁভগবদ্ুক্তিরদশ|ঘ* 

সমুহের প্রচার ঘিনি এই ধরাতলে সাধন করিয়াছেন, সেই শ্রী" 
গোস্বামি-গ্রতু কৰে আমাকে তাহাঁব শ্ীচরণ-গ্রান্তে স্থান দান করিবেন? 

৩। “ভকতি-সন্প”-শ্রীরুষ্ণভক্তির আবাস-স্থান; কৃষ্ণভক্তি-লাছে। 

পরমোপায়-স্বরূপ | 'ঘাহার প্রসাদে” -যে গুরু-পাঁদপন্মের কৃপায। 

শ্ীগুরুদেবের কৃপায় তাহার নিকট দীক্ষা লাভ হ্ইয়| ভজন-সাধন দা 

শ্রীকষ-পাদপন্ন-সেবা লাভ হইয়া! থাকে। 

৪। বাঁক)” -কৃষ্চভক্তিতত্বোপদেশ-হ্চক বচন। 

“এক্য”?_ যোজনা; মিলন। 

“আর-""""আশা” লশ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়। শ্রারাধাগোবিন্া-গারপনন 

সেবা-রূপ যে অভীষ্ট-বস্ত নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহ| লাভ কবিবা, 

বাসনা ব্যতীত অন্য আর কোনও ক্ষুদ্র বাসনা করিও না। 

“রতি”? একান্ত নিষ্ঠা । “গ্রসাদে” »অন্গ্রহে | প্পুরে” পর্ণ হয়। 
“ভ্রীপর**আশা” _্রগুরু-পাদপন্নে নিষ্ঠাই হইতেছে শ্রীরাধাগোবিন- 

প্রেমসেবালীভ-রূপ পরম-গতি প্রাণ্ড হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়) এ নিষ্ঠা দ্বার 



শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিক । ১৩১ 

চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই 
দিব্য-জ্ঞান হৃদে গ্রকাশিত। 

প্রেমভক্তি বাহ! হৈতে অবিষ্ভা বিনাশ যাতে 

বেদে গায় ধাহার চরিত ॥ ৫ ॥ 

এই পরমগতি-লাভেচ্ছারপ সর্ধোভ্তম আশ পূর্ণ হয়? তাই তখন চিত্তে আব 
অন্য কোনও ক্ষুদ্র আশা থাকে না বলিয়! ব আশা স্বতঃই পথিপূর্ণ হইয়। যায় 

এতত্বার। ইহাঁই বুঝাইলেন যে, গুরুভক্তিই হইল প্রেমভক্তি- 
লাভের সর্ধ- গ্রথম সোপান। 

৫।  “চক্ষুদান দিল যেই” যিনি বিষয়াসক্ি-রূপ অজ্ঞানাদ্ষকাণ পুচাইয় 
হনে শ্রীরুষ্সেপা-লীভাকাজ্কা-রূপ জ্ঞ/নালোক প্রদ|ন করিলেন। 

“দিব্য- জ্ঞান" » 'শ্রীকৃষ্-ভঙ্গনই যে একমাত্র অবশ্ কর্তৃব)* এই মহাজ্ঞাণ | 
“ঞেমভক্তি” হ শ্রীরুষে পরমা প্রীতি বা একান্তিক ভালবাসার 

নান গ্রেমভক্তি প্রেমভক্তিব অপর নাম প্রেম। অন্য সর্ধবিধ 

বাসনা-এমন কি মোক্ষ-লাভের বাঁসন| পর্যন্তও পরিত্যাগ কবিয়া 

এবং যোগ, যাগ, তপস্তা) দীন, ধ্যান, ব্রত, জ্ঞান বা কর্মাদি অন্ত 

সর্ববিধ পন্থা ও অন্য সমস্ত দেব-দেবীব পূজাদি পব্হীব পূর্বক) 

একমাত্র শ্রুকষ্-পাঁদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করতঃ শ্রীরুষে নিরতিশয় 

মমতাঁপর হইয়া, স্ুনির্ঈল ও গ্রগাঢ়-অন্থুরাগ-সহকারে নিষ্দাণ ও 

একান্তভাবে শ্রীরুষ্ণ-ভজন করিব|র জন্য যে অনুত্মমা ভক্তি, তাহাপ নাম 
শুৰতক্তি। এবন্বিধ শুদ্ধভক্তির সহিত ভজন করিতে কনিতে কালক্রমে 

গ্রেমতক্তি বা গ্রেম লাভ হয় থাকে। 

'অবিচ্য।” -স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবের নাম অবিষ্ভ। অর্থ/ৎ যদ্দারা সত্যে 

মখ্যা-বদ্ধি :ও মিথ্যায় সত্য-বুদ্ধি হয়, তাহাই হইল অবিষ্ঠী। এই 



১৩২ শ্রীশ্রীতকিরতুস্হার। 

পোপ 

শ্রীপুর করুণ-সিদ্ধ অধম-নার বন্ধ, 

লোকনাথ লোকের জীবন। 

হাহা প্রভু কর দয় দেহ মোরে পদশ্হায়। 

এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥ ৬॥ 

বৈষণব-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়! তনু 

যাহা হৈতে অনুভব হয়। 

মার্জন হয় ভজন সাধু-সঙ্গে অনুষ্ষণ 

অজ্ঞান অবিষ্ঠা পরাজয় ॥ ৭॥ 

জয় সনাতন রূপ প্রেমতক্তি-রস-কৃপ 

যুগল-উজ্জলময় তনু। 

অবিদ্ঞার কার্ধা হইতেছে নিত্য ও সত্য বস্ত শ্রীভগবানে মমতার অভাব 

জন্মাইয়। সংসার-রূপ অনিত্য ও মিথ্যা বস্ততে আসক্তি আনাইগ! দেয়। 
“অবিদ্যা****'যাতে” ল বন্ধারা অবিদ্ভ। ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

““বেদে-**** চরিত» বেদাদি সর্ববশান্ত্ে ধাহার মহিম! কীর্তন করে। 

৬। লোকনাথ” -ইনি হইলেন এই গ্রন্থকার শ্রুল-নরেত্ম-ঠ1কুর- 

মহাশয়েব দীক্ষাপ্তর শ্রীপাদ-লোকনাথ-গোস্বামিগ্রভু | 

৭ শ্রীবৈষবের পদধুলি মন্তকে ও দেহে ধারণ করিলে, তত্বারা 

হৃদয়ে প্রীগুর-মহিম। ও তৎসহ শ্রীরাধ/গো বিন্দ-লীলা মাধুর্য অনুভূত 
হইয়া থাকে এবং নিরস্তর সাধু-সঙ্গ ছার! ভজন নির্মল হয়, তথ। অগ্রান 

ও অবিষ্কা দুরীভূত হইয়া! যায়। এতন্বার। ইহাই বুঝাইলেন ঘ, 

বৈষ্ঞব-সেবা। ও বৈষ্ঝবসঙ্গ প্রেমভক্কি-লাভের অন্ততম প্রধান সেপান। 



জীত্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রকা । ১৩৩ 

বাহার প্রসারে লোক প1সরিল সর্ব শোক 

প্রকটিল কল্পতরু জনু ॥৮॥ 

প্রেমভক্তি-রীতি যত নিজ-গ্রন্থে স্ববেকত 

লিখিয়াছেন দুই মহাঁশয়। 

যাহার শ্রবণ ছৈতে পরানন্দ হয় চিতে 

যুগল-মধুর-রসাশ্রয় ॥ ৯। 

যুগল-কিশোর-প্রেম লক্ষবাণ যেন হেম 
হেন ধন প্রকাশিল ধারা | 

জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে সেই ধন 

সে রতন মোর গলে হার ॥ ১০ ॥ 
চা ৯টি পা - লা শশা সস 

৮। “কৃপ” লকুয়া। এখানে সমুদ্র। যুগল... ,_ ধীহানেন দেহ 

শ্ররাধাগোবিন্দের পরমোজ্জল-ঞ্মরসে অর্থাৎ শূঙ্গার বা টি পরিপূর্ণ। 

*প্রকটিল......জ£” _ যেন সর্ববাহ্থীকল্পতরুর আবির্ভাব হইল। 
৯। ৭গ্রেমভক্তি,-.** ৮ মহাশয়” _শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভূপাদ ততকৃত 

শ্রাতক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'প্রউজ্ছল-নীলমণি গভতি গ্রন্থে এবং শ্রীসনাতন 

গোস্বামি-গ্রভু তত্বত '্ীশ্রীবৃহস্তাগবতামুত।, দিশমটিগনী" গড়তি গ্রন্থ 

প্রেমতক্তির প্রণালী-সমূহ স্ট্রূপে বক্ত বরিয়াছেন। : পিরানন্দ” » 
শরাধা-গোবিন্দের গ্রেমসেবা-জনিত পরমানন্দ।  "যুগল--'রসাশ্রয়””_ 

শ্রবাধাকুষ্চের পরমোজ্জল-৫ে মরণ-হুধানিধি লাভ হইয়া থাকে। 

১৯। প্লক্ষবাণ'"'হেম স্বর্ণ বিশুদ্ধ করিবার জন্য এক একবার দগ্ধ 
করাকে এক এক বাঁপ বলে। উ্ধধসংখ্যা প|চবাণের বেশী হয় না? সুতরাং 

লক্ষবাণ বলিতে ইহাই বুঝাইতেছেন যে, এরূপ বিশুদ্ধ ও সমুজ্জল যে তাহার 
আর তুলনা নাই; শ্্রীর'ধাকষের প্রেম হইল এইরূপ বিশুদ্ধ ও সমুজ্ন। 



১৩৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত্র-হার। 

ভাগবত-শাস্্-মর্ নববিধ ভক্তিধর্ন 
সদাই করিব সুসেবন। 

অন্যপেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিল ভাই 
এই তত্ব পরম ভক্ন ॥ ১১ ॥ 

সাধু-শাস্্-গুরু-বাক্য চিত্তেতে করিয়। এক্য 
সতত ভামিব প্রেম-মাঝে । 

কন্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন ইহাকে করিব ভিন 
নরোত্তম এই তত্ব গাজে ॥ ১২॥ 

তথাছি শ্রীম্রপ-গোস্বামিপাদেনোক্তং_ 

অন্তাভিলাবিতা-শূন্যং জ্ঞান-কন্মাদ্ঘনাবৃতং। 
আন্ুকল্যেন কৃষ্কান্বশীলনং ভক্তিরুত্মম। ॥ ১৩॥ 

“গলে হারা” ₹গলায় হাঁব-ন্বরূপ। 

১১। গভাগবত""""**সুসেবন” » শুব্ণ-কীর্তনাদ্দি অর্থ।ৎ “শ্রব্ণং কীর্তনং 

বিষে: স্মবূণং পাদসেবনং | অর্চনং বন্দনং | দান্তৎ সখ্যমাজনিবেদনং ॥৮-এই 
নববিধ ভক্তিধন্মের অন্ুণীলন করিবার উপদেশই হইতেছে শ্রীমপ্তাগবতের 

সার কথা ; আমি সর্বদা এ অনুণীপনই করিব। “অন্য.'নাই”» শ্রীকৃষ্ণ ভিন 

অন্ধ অর কোনও দেব-দেবীর শরণ লইব না ব| তাহাদের সেবাও করিব না। 

১২। “কন্মী” ০শ্রীকুষ্ণ-দগ্থন্ধীয় কম্মম ব্যতীত অন্যবিধ কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি। 

ণ্জ্নী”- শ্রাকুষ্ণ-সন্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ জ্ঞানচষ্চাকারী ব্যক্তি 

“করিব ভিন” » ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিব | “গাঁজে”_ ঘোষণা করিতেছে। 

১৩। শ্রীকৃষ্ণ-াবষয়ক বাসনা ব্যতীত অন্ত সর্বপ্রকার বাসনা 

পরিত্যাগ করিয়া এবং জ্ঞান ও কর্মাদির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না 

রাখিয়া, অন্ুকূল-ভাবে অর্থাৎ ভক্তি-বিষয়ে পোষকতা বা সহায়ত! 



শরীপ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্িকা । ১৩৫ 

অন্য অভিলাষ ছাড়ি জ্ঞান কম্ম পরিহরি 

,  কায়-মনে করিব ভজন। 

সাধ-সঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা না পুজিব দেবী-দেবা 

এই ভক্তি পরম-কারণ ॥ ১৪ ॥ 

মহাজনের যেই পথ তাহে হব আনুরত 

পূর্বাপর করিয়! বিচার। 

সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না কর হেলা 

কায়-মনে করিয়া শুনার ॥ ১৫॥ 

কবে এবপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ীয় কার্্যান্্ঠান কথাই হইতেছে উত্তম। ভক্তি | 

( ইহাই হল শ্রদ্ধভক্তি, ইহাই হইল গ্রেমভক্তি |) 
১৪।  “অন্য-*-...ভজন” » শ্রীকষ্ণ-সন্বন্থীয় বাসনা বাঠাত আন্ত 

সমস্ত বাঁসনা, শ্রীকুষ্ণ-ব্ষয়ক তত্রজ্জান ব্যতীত অন্য সর্দবিদ জঞাণ এবং 

শ$%-মন্বদধীর কম্ম ব্যতীত অন্য সর্বববিধ কণ্ম পরিাগ করিঘা গ্রবল-ন্ু- 
বাগ-ভবে কেবল ্রীকুষ্ণ-ভজনই করিব |. "না দেবা” হু শ্রী বাঠাত 

অন্য 'আর কে|নও দেব-দেবীর অর্চন! কবৰ না) কিন্ত তাই বলির! কাহাকে 

চ্র|ও কৰিব ন1--গ্রণামাদি দ্বারা সকলেবই ধথাবোগা সম্মান করব | 

| “মহাজনেব'''অন্থরত” দণ্ডকারণ্যব|সী মুনিগণ ও শংগ্যদেবাদি 

টি -মহাজনগণ এবং পব-মহ।জন শ্রীরূপ নাতনি বড় গোদ্ামিগণ ভঙজন- 
সাধনের যে প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, তদচুসাবেই চলিব। 

সাধন "'আুার”- একাগ্রচিন্তে শরীরের দাবা শ্রবণ-কার্ভনাদি 

শক্ঞাঙ্-সমূহের বাজন করিবে এবং মনের দ্র লীলা-স্মর্ণ করিবে। 



১৩৬ শ্রীঞ্ীভক্তিরত্ব-হার । 

অসংস্সঙ্গ কর তাগ ছাড় অন্য-অনুরাগ! 

কন্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে। 

কেবল ভকত-সঙ্গ প্রেমকথা-রসরঙ্গ 

লীলা-কথ। ব্রজরস-পুরে ॥ ১৬। 

যোগী ন্যাসী বন্মী জ্ঞানী অন্যদেব-পৃজক-ধ্যানী 

ইহ লোক দূরে পরিহরি। 

ধন্ম কণ্ম ছুঃখ শোক যেবা থাকে অন্য যোগ 

ছাড়ি ভজ গিরিবর-ধারী ॥ ১৭॥ 

পাশা শী তন _ - টি 7 শি ীপীাশিঁিশ শা টাল তি 

১৬। "অসং." ত্য।গ” _এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্বচরিতামুতে ঝলিয়াছেন_ 

অসংসঙ্গ-তাগ এই বেষব-আচার। 

স্ীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ 

স্বীসঙ্গী বলিতে পরস্থী-সঙ্গী বুঝিতে হইবে, নিজন্ত্ী-সঙ্গী নছে। 

“অন্ত-অনুরাগ” -শ্ীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য ঘে কোনও বিষয়ে গীতি । 

“লীলা...পুরে” ₹ব্রজের দাশ্ত, সখা, বাল্য ও মধুর্েপূ্ 
শ্রুষ্ণ-লীলা-কাহিনীর অনুশীলন করিবে। 

১৭। “যোগী” - যাহারা বম, নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগের অভা।স কবেন। 

“ন্যাসী”» মাঁয়াবাদী সঙ্গ্যাসী।  “কক্ধী জ্ঞানী” সপূর্ববন্তী ১২দাগ বাখ। 

্টবা। “্অন্থদেব-পুজক”- যাহার! অন্ত-দেবতাকে গ্রীকৃষের 

ভক্তস্জ্ানে পূজা না করিয়া পৃথক্-ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করেন। 
“ধ্যানী” স্ধাহারা শ্রুরুষ্ণ-ধান ব্যতীত অন্য দেবতাদির ধ্যান করেন। 



শ্রীস্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিক! । ১৩৭, 

তীর্ঘযাত্রা। পরিশ্রাম কেবল মনের ভ্রম 

সর্ধ-সিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ। 

দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে করি মদ মাংসর্য্য পরিহরি 

সদ কর অনন্য-ভজন ॥ ১৮ ॥ 

কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি 

শরদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্তন । 

অর্চন স্মরণ ধ্যান নব-ভক্তি মহাজ্ঞান 

এই ভক্তি পরম-কারণ ॥ ১৯ ॥ 

হৃধীকে গোবিন্দ-সেবা ন| পুজিব দেবী-দেব। 
এই ত অনন্যনক্তি-কথ| | 

আর যত উপাল্ত বিশেষ সকলি দস্ত 

দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥ ২ ॥ 
এপস শাদা 

১৮। “তীরযাত্রা”_ এখানে তীর্থ বলিতে শ্রীমথুরামগ্ুল, শ্রীন্ধারকা» 
শপুরী, শ্রীনযোধা প্রত্বতি তগবদ্ধামসমূহকে বুঝাইতেছে ন? হন্থান্য 
পুণক্ষেত্রকে বুঝাইতেছে। ধামসমূহ তীর্থ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। 

"সর্ব" চরণ” »্রকুষ-পাঁদপন্ম ভজন করিলে সর্ববাতীষ্ট পূর্ণ হইয়। থাকে, 
তীর্ঘযাত্রাদির কোনও প্রয়োজন হয় না।. “মন” » বিষয়াভিমান ; গর্ব । 

“মাতসর্ধ্য” _পরশ্রী-কাতরতা। “জনন্য-ভজন+! » অন্য সমস্ত 

পরিত্যাগ করি! এঝনি্-ভাবে একমাত্র শ্রীকষের ভজন | 

১৯। পঅর্চন..মহাজ্ঞান”- শ্রীকৃষের অর্চনাদি ও শ্রবণ-কার্চনাদি 
নয়টা ভক্তি-ঙ্গের যাজন| যে জীবের একমাত্র অবশ্ত কর্তব্য, এই 
জ্ঞানই হইতেছে মহাজ্ঞান অর্থাৎ সর্কপ্রে্ট-জ্ঞান বা পরম-জ্ঞান। 



১৩৮ শ্ীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

দেহে বৈসে রিপুগণ যাতেক ইন্দ্রিয়গণ 
কেহ কারে। বাধ্য নাহি হয়। 

শুনিলে না শুনে কাণ জানিলে ন। জানে প্রাণ 

দ্াইতে না পারি নিশ্চয় ॥ ২১। 
সপ পাপা শিট 

২০। “হৃধীকে” সইন্রিয় দ্বারা । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা! ও ত্বক 

__এই পাঁচটা জ্ঞানেন্জরিয় ; বাঁক, পাণি, পাদ, পাঁধু ও উপস্থ-_এই পাঁচটা 

কর্শেক্জরিয়। মন অন্তরের ; সর্ব্বঘধেত এই একাদশ ইন্দিয়। 

প্হৃযীকে'*-সেবা” উপরোক্ত একাদশ ইন্ছিয়েব দ্বার! শ্রীগোবিন- 

সেবন করিবে। সে কিরিপে? না-চক্ষু দ্বার শ্রীবিগ্রহ-দরশন, কর্ণ দ্বার 

শ্রীরুঞ্চকগা-শ্রবণ, নাসিঝ1 দ্বাব! তদীয় নির্ধমানা-আগণ, জিহ্ব| দ্বার! তদী 

নৈবেগ্াস্বাদন, ত্বক দ্বারা ভক্রপদবজঃ-স্পশ, বাক্য দার! শ্রীরুষ্ঃগুণ-কীর্ভ। 

হস্ত ছারা প্রীরুষ্ণ-পরিচধ্যা, পদ দ্বারা শ্ীভগবৎ-ক্ষেত্রে বা শ্রীভগবন্মনিরে 

গমন এবং মন দ্বারা শ্রীভগবানের স্মরণ করিবে। পরম্ধ পায়ু ও উগন 

স্বার| শ্লীভগব-সেবার বাধ্য কিছু হয় না বটে, তবে কোন কোন 

মহাজন বলেন যে, তদ্দারা মল-মূত্তত্যাগের নিমিত্ত চিত্তের সস্তা" 

নিবন্ধন হিরচিত্তে শ্রীরষ্*ভজনসাদনেব পক্ষে সঙ্গর়তা হইয়া থাকে। 

“উপাত্ত” _ '্রীকৃষ্ণচকথা-রবণ-কীতনাদি রাই শ্রারুষ্$-পাদপপ্জে 

তক্তি লাভ হইয়। জীবের ভব-বন্ধন-মেচন হয়_এই যে জ্ঞান, ইহা 

বাতীত অন্য সর্ববিধ জ্ঞানের নাম উপালন্ত। 

২১। প্প্রাণ” লপপ্রাণ'-ঘর্থে এখানে মন | শুণিলে'নিষ্চয়'ল 

আমি কষ্খ-কথ! শুনিলেও তাহা বাস্তবিক-পঞ্ষে আমার শুন! হইতেছে না, 

যেহেতু তাহাতে আমার মনোযোগ নাই; অপি কিষ্-তজন যে অং 

কর্তব্য ইহ। জানিয়াও আমার মন তাহ! গ্রাস্থ করিতেছে না) এগ 



্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা । ১৩৯ 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মণ মাৎসর্য্য দস্ত সহ 

স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব। 
আনন্দ করি হৃদয় রিপু করি পরাজয় 

অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥ ২২॥ 

কৃষ্ণ-সেব! কামার্পণে ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে 

লোভ সাধু-সঙ্গে হরি-কথা । 
মোহ ইষ্ট-লাভ বিনে মদ কষ্ণগুণ-গানে 

শিযুক্ত করিব যথ! তথা ॥ ২৩॥ 
পলি 

অবস্থা পবচ্ত আমার দুঁটরূপে ধারণ! হইতেছে না। রিপুগণ স্বন্ব 

প্রধান থাকিগে এইরূপ চিন্ত-বিক্ষিপূত৷ আনয়ন করে, কিন্তু তাহাদিগকে 
যদি শীরুষঃসেবা-কাধো নিযুক্ত কর! যাঁয়, তাহা হইলে তখন তাহারা 

বণাডৃত হইয়া কৃষ্ণ:সবার স্বশ্ব-কার্ধ্য করিতে থাকে। ইহা বে কিরূপে, 
তাঠ| পরেই বলিয়াছেন। ' 

২৩। “কুষ্ণ-“সব| কাঁমার্পণে” স্যখনই কামোদ্রেক হইবে, তখনই 
থেকোনরূপ কৃঞ্চ-কার্্য করিতে থাকিব, তাহ| হইলে তন্মনস্ক হওয়ায় 

পুনঃপুনঃ অভা।সের ফণে কাম ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া যাইবে । 

“মোহ ইঠ্টলাভ বিনে” » শ্রীকষ্চসেবা-রূপ অভীষ্ট-গ্রা্ধি হইতেছে না 

দেখিয়া, কৃষ্ধই আমার পিতা মাতা পুত্র গৃহ বিষয়, কৃষ্ধই আমার যথা- 

র্বস্ব--এইরূপ মমতায় মুগ্ধ হইয়। অবিরাম কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে থাঁকিব, তাহা 

হইলে তখন কৃষ্ণ ভিন্ন অন্ত আর সমস্ত বিষয়ের গ্রতি আমার মোহ অর্থাৎ 

অযথা মমতা দুখীভূত হইগ| যাইবে । পম?” -বিষয়-ন্তুত! ব| বিষয়াভিমান। 

'মদ...গানে”- মামি বিষয়*ভোগে উন্মত্ত বাঁ বিষয়-গর্রিত না কইয়া, 

ইফশীল! ও কষ্ণ-মহিমা-কীর্তনানি-ূপ কৃষ্তগুপ-গানেই মত্ত হইব,তাহা হইলেই 



১৪০ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

অন্যথ। স্বতন্ত্র কাম অনর্থাদি যার ধাম 
ভক্তি-পথে সদ দেয় ভঙ্গ । 

কিবা সে করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকেরে 

যদি হয় সাধু-জনার সঙ্গ ॥ ২৪ ॥ 
ক্রোধে বা না করে কিবা ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা 

লোভ মোহ এই ত কথন। 

ছয় রিপু সদ। হীন করিবে মনের অধীন 

কৃষ্ণতন্্র করিয়। স্মরণ ॥ ২৫ ॥ 

আপনি পলাবে সব শুনিয়। গোবিন্দ-রব 

সিংহ-রবে যেন করিগণ। 

সকল বিপত্তি যাবে মহানন্দ-সুখ পাবে 

যার হয় একান্ত-ভজন ॥ ২৬॥ 
জা স্পা ০ পি টিটি ৩ টিটি শািটা শীটিশিীশিাাাপিশীশাপিশোসীশশিািপশীটি পপপাপ" 

তগ্রভাবে আমার বিষয়-মদ দ্বতঃই দুরীভূত হইয়া যাইবে। 
পনিযুক্ত**..* ** ৩৮ _এইরূপে রিপুগণকে যথোচিত বৃষ্টমেব 

কাঁধে নিযুক্ত করিয়। দিব, তাঁহা হইল তাহার! মনোমত কাধ) গাই 

সেই সেই কৃষ্ণ-কার্ধ্য করিতে থাকিলে, তাহাদের কুক্রিয়াসক্তি ক্রমে ত্র 

দূরীভূত হইয়া শ্বতঃই তাহাদের দমন হইয়। যাইবে। 

২৪। “ন্যথা.'.ভঙ্গ+ » কামকে এইরূপ ভাবে কুষ্$সেবা-কাঁধে) নিযঙ্ 

না করিয়া, অন্যরূগে অর্থাৎ হ্বী-সন্তোগাদি-কাধো নিযুক্ত করিলে, সে নানার 

জনর্থ ঘটাইয়! শ্রীরৃ-ভজনের বিদ্ব করতঃ সর্বনাশ সাধন করিবে। 

২৫। “ক্রোধে, .বথন”- আসল বথা হইতেছে, কামণক্রো ধান সম 

রিগুকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে।  *সদ1 হীন”. সর্বদাই অগা নট 



শরীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিক। । ১৪১ 

না করিহ অনং চেষ্টা লাভ পূজ। প্রতিষ্ঠা 
সদ। চিন্ত গোবিন্দ-চরণ | 

সকল বিপত্তি যাবে মহানন্দ-সুখ পাবে 

প্রেমভক্তি-পরমকারণ ॥ ২৭॥ 

অসং-সঙ্গ কুটিনাটি ছাড় অন্য পরিপাটি 

অন্য-দেবে না করিহ রতি । 

আপন-আপন-স্থানে পিরীতি সবাই টানে 

ভক্তি-পথে পড়য়ে বিগতি ॥ ২৮॥ 

আপন-ভজন-পথ তাহে হবে অন্ুরত 

ইষ্ট্দেব-স্থানে লীলা-গান। 

নৈষ্টিক ভজন এই তোমারে কহিমু ভাই 

হনৃমান্ তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৯ ॥ 
সপ 

২৬। প্বিপন্ভি*-বিপদ। “ম্হানন্দসুথ”। _ প্রেমানন্দ-জনিত 

পরম-স্থখ। “একান্ত-ভজন”'_ এক নিষ্ট-তজন | 

২৭| প্ন। করিহ.****গ্রতিষ্ঠা” » অসতকাধ্যাচরণ করিও না এবং 

ব্ষয়াদি-লাভের জঙগ্ত ব1 সম্মন-ল।ভের জন্য ব| নিজের মুযশ-গ্রচার 

অর্থ না কিনিবার জন্ত আকাজ্জ। করিও না। 

*প্রেমতক্তি-পরমকারণ” _ প্রেমভক্তি-লাভের ইহাই হইল প্রকৃষ্ট উপায়। 

২৮। “কুটিনাটি” -দুর্বাননাদি জঞীলসমূহছ। . “অন্য পরিপাটি” 

উকষ-্বীয় কার্ধ্য ব্যতীত অন্যবিধ সৎকাধ্যাদির অনুষ্ঠান । 

২৯ | “অন্ুরত” _একান্ত অন্রক্ত | 

“ইষ্টদেব-স্বানে” সআমন্দির গ্রত্ৃতি শ্রক্ফ-সগ্বীয় গ্ানে। 



১৪২ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার | 

তথাহি-_ 

শ্রীনাথে জানকী-নাথে চাভেনঃ পরমাত্ুনি | 

তথাপি মম সর্ববন্বং রামঃ কমল-লোচনঃ ॥ ৩* ॥ 

দেবলোক পিতৃলোক পায় তারা মহান্থখ 

সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ। 
যুগল ভজয়ে বার! প্রেমানন্দে ভাসে তার! 

তাঁদের নিছনি ত্রিভূবন ॥ ৩১ ॥ 

প্রথক-আবাস-যোগ ছুঃখময় বিষ-ভোগ 

ব্রজবাস গোবিন্দ-সেবন । 

কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম সত্য সত্য রসধ|ম 

ব্রজলোক-সঙ্গে অনুঙ্দণ ॥ ৩২ ॥ 

সদ! সেবা অভিলাষ মনেতে করি বিশ্বাম 

সদাকাল হইয়। নির্ভয়। 

৩০। শ্রীহনুমান্ বলিলেন লক্গমীপতি শ্রীনারায়ণ ও সীতাগতি 

শ্রীরামচন্ত্র স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও, কমল-লোচন শ্রীরামচন্দ্রই হইডেছেন 

আমার সর্বন্ব-ধন । 

৩১।  প্দেবলোক'******, মহাস্থথ”-ভক্তের নৈঠিক-ভজন-দর্শনে 

দেবগণ ও পিতৃপুরুষগণ মহাসুখী হন। “তীদের--.**ত্রিভূবন” » 
ভক্তের নৈষ্টিক-তজন-দর্শনে ত্রিজগতের অধিবাসিগণ এত প্রীত হন থে, 

তাহার ভক্তগণের সমস্ত আলাই-বালাই গ্রহণ করিয়! থাকেন। 
৩২। “পৃথক্-আবাস-যোগ” » শ্ীব্রজধাম বাতীত অনাত্র বাস। 
“ব্রজলোক” - ব্রজবাসিবৃন্দ ও ব্রজবাসি-ভক্তবৃন্দ। 



প্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চক্দ্রিকা ১৪৩ 

নরোত্তম-দাস বলে পড়ি অসং-ভোলে 

পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥ ৩৩ ॥ 

তুমি ত দয়ার সিদ্ধ অধম-জনার বন্ধু 

মোরে প্রভু কর অবধান। 

পড়িনব অমং-ভোলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে 

ওহে নাথ! কর পরিত্রাণ ॥ ৩৪ ॥ 

যাবত জনম মোর অপরাধে হৈনু ভোর 

নিক্ষপাট না ভজিনু তোম।। 

তথা(পহ তুমি গতি ন] ছাড়িহ প্রাণপতি 

মোর সম নাহিক অধম। ॥ ৩৫ ॥ 

পতিত-পাবন নাম ঘোষণ। তোম|র শ্যাম 

উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি | 

য্দি হই অপরাধী তথাপি তুমি গতি 
সত্য সতা যেন সতী-পতি ॥ ৩৬॥ 

সস 

৩৩। পঅনৎভে।লে” লঅসং-সঙ্গ, অসৎ-কাধ্যান্ান, অসং-চিন্তা, 

অনং-কথন ইত্যাদি রূপ 'অসতের কবলে । 

৩৪ | এ্কাম-তিমিলিলে গিলে” তিমি-নাএক অতি বৃহং মম্যকেও 

গিলিয়া ফেলে যে জল তাহার নাম তিমিঙ্দিল; কাম-রূপ সেই 
ভিমিঙ্গিল অর্থাৎ অতিভীষণ, অতিপ্রকাণ্ড জন্ক আমাকে গিলিয়া ফেলিতেছে। 

৩৫। প্নিফপটে” সরল প্রাণে । 'আধমা” _পতিত। 
৩৬। গ্যদি*''"'সতী-পতি” সতী স্ত্রী কোনও অপরাধ করিলে, 

তাহার যেমন পতি ভিন্ন আর অনয গতি নাই, তদ্রপ আমিও অপর!ধা 



১৪৪ শ্রীঞ্জীভক্কিরতু-হার। 

তুমি ত পরম-দেব নাহি মোরে উপেক্ষিব। 
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর | 

যদি করি অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ 

সেব! দিয়! কর অনুচর ॥ ৩৭॥ 

কামে মোর হত চিত নাহি শুনে নিজ-হিত 

মনের না ঘু'চ ছুর্বাসনা। 

মোরে নাথ! অঙ্গীকুর তুমি বাঞ্থ-কল্পতরু 
করুণ! পেখুক সব্বব-জনা ॥ ৩৮ ॥ 

মো-নম পতিত ন|ই ত্রিভুবনে দেখ চাই 
'নরোত্তম-পাবন'*নাম ধর। 

ঘুযুক সংসারে নাম গতিত-পাবন শ্যাম 
নিজ-দাস কর গিরিধর ॥ ৩৯ ॥ 

হইলে) তোম| ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই। সতী যেম্ন স্বামীর 

সেবা-কাধ্যে কোনও ক্রুট করিলে খ্বামী তাহার সে দোষ ক্ষমা করিয়া 

থাকেন, কিন্তু ব্যতিচার করিয়া অপরাধিণী হইলে স্বামী তাহাকে কা 

ক্ষমা কৰেন না তাহাকে পরিত্যাগই করেন, সেইরূপ শ্রীভগবানের দেবা 

করিতে করিতে কোনও অপরাধ ঘটিলেও তিনি অবস্ত তাঁহ! ক্ষমা করেন বটে, 
কিন্ত তাহা হইতে চিত্ত বিচলিত হইয়া অন্য কুত্র/পি আদক্ত হইলে, তখন 

'আর তাহার কৃপা-গ্পাভের সম্ভাবন। থাকে ন|। 

৩৭। “পরম-দেব1”- সর্ববেধেশ্বরেশ্বর ;) পরমেশ্বর | 

৩৮। পছুর্বাসনা” » বিষয়-ভে|গাঁভিলাষাদি নানাবিধ অনং লালসা । 

প্অজীকুর" নিজের বলিয়! গ্রহণ কর। 

শি শি 



শ্রীশ্রী প্রেমভক্কি-চন্দ্রিকা। ১৪৫ 

নরোত্তম বড় ছুখী নাথ! মোরে কর সুখী 
তোমার ভজন-সঙ্গীন্তনে | 

অন্তরায় নাহি যায় এই ত পরম ভয় 
নিবেদন কবে অন্তক্ষণে ॥ ৪০ ॥ 

আন কথা আন ব্যথা শাহি যেন যাও তথা 

তোমার চরণ-স্মৃতি-নাঝে | 

অবিরত অবিকল তুয়া গুণ কল-কল 
গাই যেন সতের সমাজে ॥ 9১ ॥ 

অন্ত ব্রত অন্য পান নাহি করে। বস্ত-জ্ঞান 
অন্য-সেব। অন্যাদেব-পূজা | 

'হাহ। কৃষ্ণ বলি বলি বেড়াব আনন্দ করি 
মান মোর নহে যেন দুজা ॥ দ২॥ 

৪১। “আন কথ।” _ শকুষ্কথ। ভিন্ন অন্ত কথা। 
“আন বাথা”ল, কু বা কৃষ্ণভক্ত-বিরহ-জনিত কই চিন্ন অন্ধ কণ্ত। 
'তোমার*'.*-মাঝে” লবেথানে খাকিলে তোম।র চরণ-শ্বাত হয়, 

আানি যেন কেবল সেইথানেই থাকি । “অবিরত” শিয়ত। 
“আবকণ”-খ্ির-চিন্তে। “কল-কণ” অনর্গল 
৪২। “অন্ত ত্র” » শকুঞ্চ-সম্বন্বীয় বত ব্যতীত অন্ত যে কোনও ব্রত। 
"অন্থ দান” » রকৃষ্ণ-সন্বস্ীয় দান ব্যতীত অন্ত কে।নও প্রকার দান। 
নাহি করে? বস্ত-জ্ঞ|ন” ₹বেন অতি-তুচ্ছ বলিয়া বোদ কার। 

অন্থ-সেবা অগ্রদেব-পূজা” -শ্রীকঞ্জ ভিন্ন অন্ত কাথরও সেবা করা 
খা এণ্য-দেবদেবীর পুজা করা যেন অতি-তুচ্ছ বলিয়া ভ্রান গার। 

১৬ 



পর... 

১৪৬ শ্রীশ্রাভক্তিরত্ব-হার। 

জীবনে মরণে গতি রাধাকৃ্ণ প্রাণপতি 
দোহার পিরীতি-রস-মুখে। 

যুগল সহিত ধার। মোর প্রাণ গলে হারা 
এই কথা রহু মোর বুকে ॥ ৪৩।॥ 

যুগল-চরণ-সেবা এই ধন মোরে দিবা 
যুগলের মনের পিরীতি । 

যুগল-কিশোর-রূপ কাম-রতিগণ-ভূগ 
মনে রহু ও-লীল।-কিরীতি ॥ 8৪ ॥ 

“জী” - দ্বিধা-ভাব ; সনেহ। 

৪৩। ইহকালেই কি, আর পরক|লেই কি, শ্রীরাধারষ্তই ভৃইতেছেন 

আমার একমাত্র গতি, আমার একমাত্র প্রাণের আরাধ্য-দেবতা-_মামার 

একমাত্র প্রাণবল্পভ। শ্ররাধাগোবিন্দ-যুগলের প্রেমরস-হুখসাগরে নিম হই 

ধাহার৷ তাহাদের সহিত নিত্য অবস্থান করিতেছেন, সেই সমস্ত মখীগণ্ই 

হইতেছেন যে আমার প্রাণ এবং তীহারাই যে আমার গলার হার-স্বরূপ, এই 

কথা, এই ভাব আমার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বন্ধমূল হউক। 

৪৪। "যুগলের'''পিরীতি” - শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগলের আস্তরিক গ্রে 

আমাকে দাও । “যুগল-কিশোর:**তৃপ? 

শ্রীরাধা-গোবিন্দ-যুগলের অনির্কচণীয় ভূবন-বিমোহন রূপ কোটা কোটা 

মদন ও কোটী কোটা রতির অনুপম সৌন্দর্ধ্াকেও তিরস্ক'র করিতেছে 

__সে অপূর্ব রূপ যে সমস্ত রূপের রাঁজ| | | 

.. পমনে***কিরীতি” লশ্রীরাধা-গোবিনদের অমৃতময়ী লীলা-কাহিনী ূ 
আমার হৃদয়ে সর্বদা] জাগরূক থাকুক, তীহাদিগের লীলা-নিলাস 

আমার চিত্তে সর্বগাই স্কত্তি পাউক। 



গ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিক।। ১৪৭ 

দশনেতে তৃণ ধরি হাহা কিশোর-কিশোরি 

চরণাজে নিব্দেন করি। 

ব্রজরাজ-কুমার শ্যাম বৃষভানু-কুমারী নাম 

শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী ॥ ৪৫ ॥ 

কনক-কেতকী রাই শ্যাম মরকণ্-কীই 
দরপ-দরপ করু চুর। 

নটবর-শিরোমণি নটিনীর শিখরিণী 

ছুঁহু-গুণে ছুহু-মন ঝুর ॥ ৪৬॥ 
শ্রীমুখ স্ুন্দর-বর হেম-নীল-কান্তিশধর 

ভাব-ভূষণ কর শোভা । 

নীল-পীত-ঝাস-ধর গৌরী-শ্যাম মনোহর 
অস্তরের ভাবে ছুহে লোভ ॥ ৪৭॥ 

৪৫1 “পশনেতে তৃণ ধরি” পরম-দেন্য*সহকারে। 

প্রজরাজ....."মনোহারী”-আহা মরি! শ্যাম-নাম ও রাধানাম 

কি মধুর, কি মধুর ! বল “জয় জঙ ্রীরাধা-শ্যাম”, 'জয় ভয় শ্রীরাধা-শ্যাম” 

'জয় জয় শ্রশ্যামাশ্যাম”। 
৪৬। “কনক-কেতকী” -সৌনার কেয়াকুলের মত গৌরবর্ণ। 

'মকরত-কাই” -পাগার শ্ায় উজ্জ্ল-নীলবর্ণ-কা্তিবিশিষ্ট। “িরপ***চুর” » 

রাইশ্যামের তুবনমোহন রূপ পরম-নুন্দর কন্দর্পেরও দ্প চূর্ণ করিতেছে। 

'নটবর-শিরোমণি” -নায়ক-শ্রেঠ | *নটিনীর শিখরিণী” »নায়িকা'- 

্রেঠা। *দুহু-মন...বুর” সছু'জনের চিত্ত বিভোর হইয়া রথিয়াছে। 

৪৭। “অন্তরের... লোভা"” »ভ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরের 

পোমে লুক হইয়। রহিরাছেন। 



১৪৮ . শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

আভরণ মণিময় প্রতি অঙ্গে অভিনয় 

কহে দীন নরোত্বম-দাস। 

নিশিদিশি গুণ গাও পরম-আনন্দ পা 

মনে মোর এই অভিলাষ ॥ ৪৮॥ 

রাগের ভঙ্গন-্পথ কহি এবে অভিমত 

লোক-বেদ-সার এই বাণী। 

সখীর অন্ুগা হইয়। ব্রজে সিদ্ধ-দেহ পাইয়া 

সেই ভাঁবে জুড়াবে পরাণী ॥ ৪৯ ॥ 

রাধিকার সখী যত তাহা বা কহিব কত 

মুখ্য-সখী করিয়ে গণন। 

ললিত! বিশাখ। তথা স্থচিত্রা! চম্পকলতা 

রঙ্গদেবী স্ুদেবী কথন ॥ ৫০ ॥ 

তুবিদ্যা ইন্দুরেখা এই অষ্ট সখী লেখা 
এবে কহি নন্-সখীগণ। 

৪৮। "আভরণ****-**** অভিনয়” - অভিনয়-কালে ভূষণ।দির ঘব 

সজ্জিত হইয়। নট-নটার্দগের অঙ্গ যেমন বড়ই মধুর হয়, ওরশ এরা ও 

শ্রীশ্যামের গ্রতি অঙ্গ মণমনন আভরণে তৃষিত হইয়া! পরম-মনোহর শো 

ধারণ করিয়াছে। “নিশিদিশি” _ রাৰ্রিদিন। 

৪৯| “রোঁক'*.'*'ৰাণী” -এই কথা সমস্ত মহাজন-বাক্ের ও মম 

শান্্বযাক্যের নার কথা। 

প্লথীর-'.****** পাইয়।” _ ব্রজগোপীর অনুগত হইয়া গোপকুমারী-রূ?ে 

নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনা! পূর্বক ব্রজে অবস্থান করিতে হুইবে। 



শ্রীপ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দিক। | ১৪৯ 

সেবাপরা সখীগণ অসংখ্য তাহার গণ 
মুখ্য মুখ্য করিয়ে গণন ॥ ৫১ ॥ 

শ্রীরূপমঞ্জরী সার শরতিমঞ্জবী আব 

লবঙ্গমঞ্জরী মগ্ুলালী। 

শ্ররসমঞ্জরী-সঙ্গে কস্ত রিকা-আদি বঙ্গে 
প্রেম-সেবা করে কুতৃহলী ॥ ৫২॥ 

এ-নব-মনুগ। হইয়া প্রেমসেবা ল'ব চাইয়। 

ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে। 
রূপে গুণে ডগমগি সদ হব অনুরাগী 

বসতি করিব সখী-মাঝে ॥ ৫৩ ॥ 

বন্দাবনে ছুই জন চতুদ্দিকে সখীগণ 
সময় বুঝিয়া রহে সুখে । 

সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ট্রপাব কবে 
তাম্বুল যোগাব টাদ-মুখে ॥ ৫৪ ॥ 

যুগল-্চরণ সেবি নিরন্তর এই ভাবি 

অনুরাগে থাকিব সদায়। 
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধ-দেহে পাব তাহা 

রাগ-পথের এই সে উপায় ॥ ৫৫॥ 
শসা পি শপ শী পিপিপি শিশিশ -িশিশশ  পপ্ সি তি 

৫৪। পবৃন্দাবনে-*”**সুথে” » শ্রীবন্দাবনে শ্রারাধারুষে চুকে 
সবাগণ অবস্থিত থাকিয়। এবং তীহাদের সেবার যথাযোগ্য সময ও ভাব বুবিয়া, 
সেই সেই সময়ে সেই সেই ভাবে তাহাদের সেব| করিয়া এ সখীগণ পরম- 
ইখে কাল যাপন করিতেছেন । 



১৫০ শ্রীপ্রীভক্তিরত্বহার। 

৪৯-৫৫ | সর্বৈবা-সর্বমা ধু্য-পরিপূর্ণ সর্বশকিমান্ সর্কোশ্বরেশ্বর 
ভগবান ব্রজেন্্ননন শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পরতত্ব। তাহার তনু সচ্চিনাননম 

অর্থ/ৎ নিত্য, অগ্রাকৃত ও আননাম্বরূপ ; এ দেহের কদাচ বিনাশ নাই ; উই 

জীবের হায় জ়্-দেহ নহে। এই সর্বশক্তিমান শীকষ্ণের শক্তি-সমূহের মথে 
হলাদিনী বাঁ আহল|দিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শত্তিই হইতেছেন সর্বাগ্রধান। 

শ্রীরাধিকা ও তীয় সখীগণ অর্থ।ৎ ব্রজগোপীগণ সকলেই হইলেন এই হলারিনী- 

শক্তিময়ী ) তন্মধো শ্রীরাধিক1 হইলেন রূপে গুণে ভাবে সর্বশ্রেষ্টা। হলা'দণী 

শক্তির সার হইল গ্রেম; গ্রেমের সার হইল ভাব; ভাবের মাব হইল মহা 

ভাব; শ্রীরাধিকা হইলেন এই মহাভাবস্বরূপিণী অর্থাৎ মহ! মহা প্রেমময়; আর 

গোপীগণ সকলেই হইলেন শ্রারাধিকার স্বরূপ অর্থ!ৎ তাহারই বপ-গুণাচ 

ভেদে ভিপ্নভিন্-দেহ-ধারিণী। শ্রীকৃষ্ণ এই সমন্ত গোপী-গ্রেয়সাবৃন এ 

পিতা-মাতা, সথাগণ ও দাসাদি লইয়া! গোলোক ব্রুজ অপ্রত্যক্ষতাবে নিত 

মনুষ্যের মতই লীলা করিতেছেন; আবার কিন্ত মধাদেহ ধারণ কাখিয়াও 

কোঁন না কোন ব্রহ্গাণ্ডে এ লীল! লোকলোচনের সমঙ্গে প্রতাক্ষভাবে নি 

করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই নিত্য-লীলায় গ্রবিষ্ট হইতে হইলে রাগানুগমাণ 

(রাগমার্গে) ভজন করিতে হয়। এই রাগমার্গে ভজন দাস্ত) দখ। 

বাংসলয ও মধুর-_এই চারিভাবে হইয়া থাকে; তগ্ধ্যে মধুর-ভাব আরা 

স্রী-পুরুষের যে গ্রীতিভাব তাহাই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ ; সুতরাং রাগের তঙন 

বলিতে শ্রঠাকুর-মহাশয় এই মধুর-ভাবের ভনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বু বে 

হইবে। প্রীব্রজগোপীগণ সকলেই হইলেন মধুরভাবাপক্ন| | শ্রিবাধ' 

গোবিনের সাক্ষাৎ-প্রেমসেবা লাশ করিতে হইলে গোপীভাবে এই মধু 

রসাশ্রিত হইয়া রাগমার্গে ভজন বা! রাগের ভজন করিতে হয়। পরিপূর্ণ 

্রীৃষ্ণ-মাধু্য-সুখা স্বাদ এই মধুর ঝ|!শৃঙ্গার-রসের সেবা দ্বারাই হইয়া থাৰে' 

এই খাসা শ্রীরাধিকার সর্ধাপেক্ষ! মমধিক বলিয়া তিনি হইলেন মহাননগা। 



্রীশ্লীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা | ১৫১ 

সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধ-দেহে তাহ! পাই 

পকাপক মাত্র সে বিচার। 

পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপকে সাঁধন-রীতি 

ভকতি-লক্ষণ তত্বসার ॥ ৫৬॥ 

নিত্যাননময়ী; আর তদীগ সথীগণও তাহার সহিত কষ্চ-মেবা করিয়া 

এবূপে কষ্থম্খাম্বাদ ঝরিতেছেন বলিব|, তাহার1ও প্রায় এদাপই মহানন্দ- 

ময়ী, নিত্যানন্দময়ী। বাঁগমার্গের ভজনে এই সথীগাণর অনুগত হইয়া) 

ঠাঙাদের সঙ্গে থাকিয়া! তাহাদের মত কিয়া শীধাধিকার সহিত কষ" 

মেবা করিতে হয় কিন্ত প্রারৃতামানণদেতে শরুষেব সা্ষাৎ-গ্রেমসেনা 

শাত হয় না, ব| পুরুঘ-দেহেও হয় নাও তান্নমত্ত সাধনাবস্থায় শিগজের 

একটা পবমা স্বন্দরী কিশোরী-বরস্কা গোপী-দেহ কল্পন। করিতে হয় 

হই কলিত দেহের নামই হইল সিদ্ধ-দেহ) সাধনাবদ্থায় এই সিদ-দেহে 

মাথসে শ্রীরাধারুষজের সেবা করিতে তয়, এইরূপ চাবনা দার সেবা 
করতে করিতে সাধন পরিপক্ক 'অর্থাং সিপ্ধ হইলে দেহান্তে এই ভাবনানুব্প 

্দবেহে শ্রীবাধা-গোবিন্দের সাক্ষাংগেমসেবা লা5 হইয়া থাকে। 
*গগদেবের নিকট প্রাপ্ত গুকপ্রণালী হইতে নিজ-সিদ্ধদেঠের নাম, রূপ, ব্যস, 
এাশ € সেবাদির বিধয় জানা যায় এবং উক্তরূপ কল্পিত-পিদ্ধদেহে ব্রজে 

টিপা সখীর বামভাগে নিঞাবস্টিতি চিন্ত! কার ভজন করিতে হয়। 
কষ্৫ভক্তের ছুইটী 'অবস্থা-মাধক ও সিদ্ধ। ভঞ্জনের অপর অবস্থা 

£ইণ সাধকাবস্থা ও ভন পর হইলে দিদ্ধানস্থা। সাধন করিতে করিতে ভক্ত 

ই সিশ্ধাবস্থায় উপনীত হইলে, তীহার দেহান্তে রজে সিন্ধদেহ লাভ হইয়া 

কে) এই সিদ্ধাদহ হইল নিত্য অর্থ।ৎ অবিনশ্বর | সাধকাবস্থায় বৈষ্ণব 
শচার-সমূছের প্রতিপালন পূর্বক শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি-রূপ শ্রীরৃষ্ণাগশীলন 



১৫২ 'জ্রীশ্্রীভক্কিরতব-হার। 

নরোত্তম-্দাস কয় এই যেন মোর হয় 

্রঙ্পুরে অনুরাগে বাম। 

সখীগণ-গণনাতে আমারে গণিবে তাতে 

তবছু পুরিবে অভিলাষ ॥ ৫৭॥ 
তথাহি শ্রারূপগোস্বানিপাদেনোক্তং- 

সখীনাং সঙ্গিনীবপামাম্মানং সাসনাময়ীং। 
আজ্ঞাসেবা-পরাং তন্তদপালঙ্কীব-ভূষিতাং ॥ ৫৮ | 

রুষণ স্মবন্ জনধা্ত গ্রেষ্টং [নজ-মমীহিতং। 
তত্বৎকগা- তশ্চসৌ টাদ্ বাসং বজে সদা ॥ ৫৯ ॥ 
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করতঃ যথানিদি ভজন করিতে করিতে ভজন গরিপন্ হইলে সা ৪ 

লাভ তয়। সাধকাবস্থাধ শক্তি হইল সাপন-ভক্তি, আর সিদ্ধাণস্া” 

ভক্তি হইল প্রেমভক্তি । 

৫৭। “মখীগণ--.." তাতে” আমিও যেন শ্রীরাধিধার দাঁপীনগ 

একজন সখী অর্থাৎ ব্রজগোপা হইতে পাবি। 

৫৮। সখীগণের সঙ্গিণী-বপে তাহাদেব আজ্ঞাক্রথে। শ্রীরাধাক* 

সেবাঁপরাঁয়ণা হইয়া এবং এ সখীগণের ন্যায় রূপ-লাবণ্যে ও তীহাদিগের 

উপতুক্ত বসন-ভূষণার্দিতে বিভূষিত হইয়া, আপনাকে একটী গরন। 

সুন্দরী গোপকুমারী-রূপে চিন্তা করিবে। 

৫৯। স্থীয়-ভাবানুরপ-লীলা-বিলাকারী শ্রীকষ্চকে এবং ত্দীয 

প্রিয়-পরিজন শ্লপিতা-নিশাখাদি ও শ্রারূপমঞ্ররী আদি সথাগণ' 

পরিবেষ্টিত শ্রারাধিকাঁকে স্বীয় অভিলাধানুরূপে শ্মরণ করিতে করিতে 

তাহাদের লীলা-কথার রত হইয়। সর্বদাই ব্রজে বাম করিবে। ( সশরীরে 

বজবাস কর।ই শ্রেয় কিন্ত তাহাতে অসমর্থ হইলে, অগতা মনের ঘারাই 

ব্র্বাস করিবে, তাহা হইলে অসমর্থপক্ষে তাহাতেও ব্রজবাস সিদ্ধ হইবে )। 



্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্িকা । ১৫৬ 

যুগল-চরণে প্রীতি পরম-আনন্দ তথি 
রতি প্রেম! হউ পরবদ্ধে। 

কষ্চনাম রাধানাম উপাসন। রসধাম 

চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥ ৬০ ॥ 

মনের ম্মরণ প্রাণ মধুর মধুর ধাম 

যুগল-বিলাস ম্মৃতি-সার। 

সাধ্য সাধন এই ইহা'পর আর নাই 

এই তত্ব স্ববিধি-সা সাব ॥ ৬১ ॥ 
৯.৯ 

পি ছি 

৬৯ | “রতি. পরেশ -বসিক-ভক্তগণ- রচিত রসময় হ্ীরুঝলীলা- 

কাহিনীতে অমর গ্রেমমদী রতি হউক। 

কিষ্নাম'""*'পবাননে” _আরাধা-কষের নাম-কীর্ভন দ্বারা হ]হাদের 

উপাসনা কধিতে থাঁকিলে তাহাতে তাহাদের অমৃতময়-গ্রেমবসান্বাদন হইয়া 

খাকে | 'আমার বড় সাধ, আমি এইরূপে উপ।সন| কারিতে করিতে গোেমননে 

বিভোর হইয়! তাহাদের গরণে পড়ি! রহিব। 
এতম্বার/ ইহাই বুঝাইলেন যে, শ্রর|ধারুন্ঃ-পাদপন্নে জীতি, রসিক- 

তন্ত-বিরচিত পদপদাবণী ও গ্রন্থদির পর্যালোচনা) এ ধাঝ|কফঃ-নামকী ন-- 

এই সমস্ত অনুষ্ঠান হইতেছে রাগমার্গের কতিপয় মুখা সাদন। 

৬১। স্মরণ অর্থ) শ্রকৃষ্-ম্মরণই হইতেছে মনেব গ্রাণাহ্থরূণ | 
পে&ে প্রাণ 'না থাকিলে সে দেহ যেমন বৃথা, তর্দরা কোনও কাজই 
হয় না, সেইরূপ মনে শ্রীরাধাকৃষ-লীলাদির ন্মংণ ন| থাকিলে, সে মনই 
₹থা) দেহে গ্রাণ না থাকিলে তাহ! যেমন শৃগাল-বুকুরাদিতে ভক্ষণ 

করিতে থাকে, সেইরূপ মনে প্রীরুষ্-ম্মরণ না থাকিলে মনকে কাম- 
কোধাদি রিপুগণ গ্রতিনিয়ত দংশন করিয়া জর্জরিত করে, কিন্তু কৃষ্ণ" 



১৫৪ ্রীপ্ৰীভক্তিরত্ব-হার। 

জলদ-সুন্দর কাতি মধুর মধুর ভাতি 
বৈদগধি-অবধি স্ুবেশ। 

পীত-বসন-ধর আভরণ মণিবর 
ময়ুর-চক্দ্রিকা কর কেশ॥ ৬২॥ 

মুগমদ-চন্দন- কুগ্ধম-বিলেপন 
মোহন মূরতি ত্রিভঙ্গ। 

নবীন-কুনুবাবলি শ্রীমঙ্গে শোভয়ে ভালি 
মধু-লাভে ফিরে মন্ত ভগ ॥ ৬৩। 

ঈষত মধুর স্মিত বৈদগধি-লীলায়ত 
ূ _লুবধল ব্রজবধূ-ন্দে। 

স্মরণ ন গাকিলে কদাচ তাঁঠ| করিতে পারে না। ইহা বিশেষরপ জনয 

রাখিতে হইবে যে, রাগমাররর ভজনে ম্মরথই হইতেছে ভজনের শেঠ অন্দ। 
প্রস্থ আবার পব্ম-মধু ধাম শীবৃন্দাবনে শীরাধকৃষের লীল.-্বরণ_ 
বিশেষত; অষ্টকালীয় লীল'-্মংণই হইতেছে সর্ব প্রকার স্মরণের মধো 
শ্রেষ্ট । শ্রীরাধাগোবিনা-যুগণের প্রেমসেবাই হইতেছে আমাদের সাথ 
অর্থাৎ অভীষ্ট-বস্ত এবং তাহাদের লীলা-ম্মরণই হইতেছে সাধন অর্থাং 

এ প্রেমসেবা-গ্রাপ্রির উপায়-স্বরূপ; ইহা অপেক্ষা শেঠ সাধ্য ও সাধন 

আর কিছুই নাই) এই তত্ব হইতেছে শ্রবণ-কীর্তনাদি সর্বগ্রকার তঙ্গন' 

বিধির সার-ততব; আরাধাকৃষ্ের প্রেমসেবা লাভ করিবার নিমিত্ত ইহা 

অপেক্ষা! শ্রেঠ ভজন-বিধি আর হইতে পারে না) লীলা-ম্মরণই হইল 

শীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা বা নিকুধী-সেবা-লাভের সর্বশ্রেঠ উপায়। 
এন্বদ্বারা ইঙ্গাই বুঝাইলেন যে, রাগমার্গের ভজনে শ্রীরাধাকফের 

লীলা-ম্মরণই হইল সর্ধশ্রেষ্ঠ সাধন। 



শ্রীত্রীপ্রেমভক্তি-চন্দিকা | ১৫৫ 

চরণ-কমল'পর মণিময় নূপুর 
নখমণি ঝলমল চন্দ্রে ॥ ৬৪ ॥ 

নৃপুর-মরাল-ধবনি কুলবধূ-মরালিনী 
শুনিয়।৷ রহিতে নারে ঘরে। 

হদয়ে বাড়য়ে রতি যেন মিলে পতি সতী 

কুলের ধরম যায় দূরে ॥ ৬৫। 

৬২-৬৫। “জলদ*****' রে '_ সাধা- সাধন না করিতে করিতে 
'অকস্মৎ শ্রীপাদ ঠাকুব-ম্হাশয়ের হৃদয়ে শীবুন্দাননে কল্পবৃক্ষ-মুলস্থ পধম- 

মোহন শীগোবিনদ-রূপ ক্ষৃত্তি পাওয়ায়, ভানাবেশে তাহাকে দর্শন করিতে 

করিতে এই চারিটী পাঁগে লিখিতরূপে তাহার কূপ বর্ণনা করিতে লাগিপেন। 

“জলদ-মুনার কাতি” তিনি হইলেন নবজলধর-প্তামসুন্দর | 

“মধুর মধুর ভাতি”- তিনি পরম-মধুর-রূপে শোভা পাইতেছেন। 

“বপগধি-আবধি সুবেশ” তাহার পরম-মনোহর-বেশ দেখিয়া স্পা? বুঝ 

যাইতেছে যে, তিনি রসিক-চুড়ামণি। 

“পীত'"** দুরে? তিনি শীত-বন্্র পরিধান করিয়াছেন। তাহার 
মঙ্গে মণিময়-অলঙ্কার-সমৃহ শোভা পাইতেছে। বক্ষে কৌস্ত মণি 
ঝকৃঝকৃ করিয়া জিতেছে; মন্তকে মযুব-পুচ্ছের চুড়|! বিপাঞ্তি। 

সর্দাঙ্গ কস্তরী, চন্দন ও বু্ুম-পিপ্ত; উীহাধ তরিভঙ্গ-ভঙ্গিম মুন্তি কি 
মনোহর! তাহার গলদেশে মগ্-বিক শত স্থগদ্ধি-পুষ্পে মালাসমূচ সনদ 

শোভা পাইতেছে ; এ পুষ্পের সৌরভে আবষ্ট ত্ররগণ আসিয়া মধুলোভে 

মনত হইয়। তাহার চতুন্দিকে উড়িয়। বেড়াইতেছে; তিনি মৃদু-মধুর হান্ত 
করিতেছেন; তাহার এই মধুর হান্ত ও রসময় মধুব-লীলা-নর্শনে ব্রজবধূগণ 

অত্যন্ত লোলুপ হইয়াছেন; তাহার শ্রপাদপদ্মে বিরাজিত মণিময় নৃপুরের 



১৫৬ শ্রীশ্রাতক্তিরত্ব-হার। 

ধ্বনি শুনিয়া ব্রজকুল-সতীগণ আর ঘরে থাকিতে গারিতেছেন না? সতী 

যেমন পতির সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়, তীহারাও সেইরূপ 
ব্যাকুল হইয়া কুল পরিত্যাগ করিয়াও, হ্যামস্ুনরের সহিত মিলিত 

হইবার জনা চুটিলেন। এই পরপুরুষ-রূপী শরীফের সহত মিগান 

তাহাদের অণশ্য সতীত্ব-পন্মের কিছুমাত্র হাশি হয় নাই, যেহেতু অর 

হইলেন আত্মারাম_-তিনি সকলেরই আত্মার সহিত রমণ করিতেছেন; 

সুতরাং তাহার সহিত রমণে কোনও নারীরই কিছুমাত্র দোষ স্পশিওে 

পাবে না; তিনি হইলেন নিখিল-জগং-পতি ; সুতরাং তিনি কি পুরুধ 

কি নারী সকলেরই পতি-তিনি হইপেন পরম-পতি। পরকীয়া-রস 
অত্যন্ত মধুর বলিয়। এবং ইহাতে অধিকতর স্ুখাস্বাদ হয় খালা 

তিনি পরকীয়-ভাবেই লীলা করিতে ভালবামেন। পরন্ত শীকফের এই 

ব্রজগীলা পরকীর] হইলেও, তথাপি ওকৃতপক্ষে তিনি ব্রগুগোপীগণের 

নিত্যপতি; এই সতী-শিরোমণি ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণ বই আর কাহাকেও 
জানেন না, আর কহাকেও স্পশ করেন না) কিন্তু কি আশ্য্য তথাপি 

এই লীল! নিত্যপরকীর!, ইঠ1 কচ স্বকীয়া নহে, তবে অবস্ঠ স্বকীরার ন্যায়ই 

পরম-বিশুদ! তাহার এই পবকীয়। নিত্যলীণ। প্রকট ও অগ্রকট 

উভয় অবস্থাতেই এ পরকীরা-রূপেই চলিতেছে । এই পরকীয়া লীলা স্বয়ং 

ভগবান্ শ্ররুষণের পক্ষে কিছুমাত্র দুষণীয় নহে, গরন্ত অন্য সকলের 

পক্ষে ই পরস্ী-মংসর্গ অতীব দুষণীয়। শ্ররৃষ্ণের এই অতাভুত অনন্তমহিমময 
লীলা পরকীয়া হইয়াও স্বকীয়ার ন্যায়ই পরম-পবিজ্জ) পরস্থ ইহা 

স্বকীয়া-হ্থরূপিণী হইলেও) ইহ! নিতাপরকীয়া। ব্রজের এই লীলা যে বিশুদ্ধ 

পরকীয়া তৎসন্বদ্ধে শ্ররূপ-গোস্বামিগ্রভূ-কৃত উজ্জলনীলমণি-গ্রস্থের সার 

যে 'উজ্জলনীলমণি-কিরণ-গরস্থ। যাহ! শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবপ্তিপাদ প্রণীত, 

তাহাতে তিনি লিখিয়ছেন-_-নায়িকাঃ গ্রথমং স্বীয়) পরকীয়। ইতি 



শ্রপ্্ীপ্রেমভক্তি-চন্ত্রিক। ১৫৭ 

ছিবিধাঃ। কাত্যায়নীব্রত-পরাণাং মধ্যে যা গার্কেণ বিবাহিতাঃ তা: 

দ্বীয়াঃ | তদন্য। ধন্যাদয়ঃ কন্যাঃ পরকীয়া এব। শ্রাবাধাদ]স্ত প্রো: 

পরকীয়! এব ।* অর্থাৎ নায়িক! প্রথমতঃ দুই গ্রকার-_ন্বকীয়া ও পরকীয়া । 

কাত্যায়নীব্রন্ত-পরায়ণ। কুমরীগণের মধো যাহার! গান্ধর্বমতে শ্রীকৃষ্ণের 

মাহত বিবাহিতা, তাহারা শ্বকীয়া) তদ্িন্ন ধনা। গরভৃতি অন্যান্য কুমারীগণ 

সকরেই অবস্ত পবকীয়। আর প্রো অথ।ং অনা মহ বথ|৭ধি পিবাহিতা 

শরাধিকাদি কৃষ্ণগ্রেয়ণীগণ » শিশ্চিত£ পরকীয়া । ( এখানে বাঝরা রাখিতে 

হইবে যে, ৩ৎকাল-এ্রচণিত গান্ধ্র-বিবাহ এক প্রকার শানমন্মত বিবাহ 

হইলেও) হা প্রকারান্তরে পরকীয়ারই তুপা, দেতেত এই |বধাহ যে কিরূপ, 

উতন্বপ্ধে ঘনুপংহিতাষ বলিয়াছেন থর কন্যাববয়োরন্যোনানুরাগ।ৎ তং মে 

আঞ্য] ত্বং থে পঠিরিতি নিশ্চমং সঃ অথাৎ যাঠ|তে বব ও কল] উতয়ে 

পবস্পবের গ্রতি মন্ধুরক্ত হইয়। পরম্পণকে তিমি হামার সী) তুমি আমার 

পাত এইবপ বলিয়া! গিগেরাই স্বামী-স্বীমন্বন্ধ ঠিক করিয়! লয়, তাহাই হল 

গাঙর্ব-ববাহ। সুতরাং বুঝ। যাইতেছে, এই পিব!হ ম্বকীগা হইয়া 

পরকীয়াবই তুলা, তনে ইহা সাধারণ-পরকীয়াব ন্যায় গুণিত নহে, ইহ! 

নিদ্দাধ)। ব্রগলীল| যে পরকীয়া, ওত্সঞ্ন্ধে খস-চকব্িশ|দ তত বণীত 

'বাগবজ্ু চ'ন্ুকা'-গ্রন্থে মারও ম্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন দে, বাগমার্গেণ ভজনে 

ধভূমৌ শ্রীধাধা-পরিকরত্বেন পরকীয়া ভাবং শুদ্মাধুগাক্ঞানং প্রাপ্োতি। 

বাপ শ্রীরাণা শ্রীকৃধস্ত স্বরূপভূতা হল(দিনী-খক্চি:, তস্তা অপি শরীর 

বায় এন, তদপি তয়ো্ীগাসহিতয়োরেবোপাস্তত্ব ন তু লীলা-রহিতয়োঃ; 

পাণায়ান্ধ তখোব্র গভমৌ কাপার্ধণান্নে দাম্পহাং ন প্রতিপানিতমিতি এারাধা 
ছি গ্রকটাগ্রক)-গ্রকাশয়োঃ পরকীরৈব ইতি সর্বাথ-ন্র্ষ-সংক্ষেপঃ।? অর্থ] 
গমার্গ অবলদ্বনপূর্রক ভঞ্গন কঠিলে ব্র্গে শীলাধিকার পরিকর-রূ:গ 
ইঃনাধুর্ষময় পরকীয়-ভ|ব লাত হইয়। থাকে। শ্ররাধিক| যদিও শ্রীরুষের 



১৫৮ প্রীশ্রীভক্তিরত্বহার। 

গোবিন্দ-শরীর নিত্য তাহার সেবক সত্য 

বন্দাবন-ভূমি তেজোময়। 

শীতল-কিরণ-কর কল্পতরু-গুণ-্ধর 

তরুলতা৷ যড় খু রয় ॥ ৬৬॥ 
জল শা পাশা 

হলাদিনী-নামক স্বরূপ-শক্তি এবং শ্রীরুষ্ণও শ্রীরাধিকার স্বীক্রজন, তথাপি 

লীল!বিলাসা! দত শ্রীরাধাকুষেরই উপাসনা! কর্তণা, লীলাশূনা শ্রীবাধারফে 
নহে; পরন্ধ ব্রজণীলায় ঘন গ্লৃষি গ্রণীত কোন শা্ত্েই শ্রীরাধ!কৃষেঃর দাম্পত্া 

ভাব গ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন শ্রারাধিকা যে প্রকট অপ্রকট উ়্ লীলা 

নিশ্চয়ই পরকীয়া, কদাচ স্বকীয়া নহেন, ইহাই হইল সর্ব প্রকারে সার অর্থ ॥ 

অতএব এক্সণে ইহ! বেশ বুঝ! গেল যে, ব্রজের এই রাধাকৃষ্ণ-শীপা হইল বিশ 

পরকীয়!, ইহ! স্বীয়! নহে। এই অত্যভভূত পরকীয়ালীল! শ্রুষ্ণেবই অথ 

স্ঘটন-পটীয়সী শক্তি শ্রযোগমায়াদেবীর অমিন্তা গ্রভাবে নিত্য নির্ধিদ্ে মংঘটিঃ 

হইতেছে। এই লীলা গঙ্গাজলের ন্যায় সুপবিত্র ও বিশুদ্ব-ন্বর্ণের ন্যায 

পরম-নিম্মল ও সমুজ্জল। ইহার অনুশীলনে কামাদি ছুর্বাসনা বিদূরিত হয 

নরনারী সকলেই সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরম-পবিভ্র হন এবং পরমানন্দ ও গরম 

গতি লাভ হইয়া থাকে। ইহা! হৃদয়ে দৃরূপে বুৰিয়া ও ধারণ! করিয়া রাখিতে 

হইবে যে, গোপন্ুন্দরী-রূপিণী পরস্ী-সংসর্গ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কদাচ দৌধাবঃ 

নহে, কিন্বা পরমপতি শ্রীকুষ্ণপ্্প পরপুরুষ-সম্তোগও গোঁপরমণীগণের গঞ্গে 

কদ|চ দোষাবহ নহে। 

৬৬। «গোবিন'-..'রয়” ০শ্রীগোবিনের দেহ জীবের ন্যায় জড়দেহ 

নহে--ইহ! সাচ্চদানলাময়, অপ্র!কৃত, অনাদি ও নিত্য অর্থাৎ ধ্বংসরহিত। 

তাহার পরিকরগণের শরীরও তদ্রপ। প্রবৈকুগ্াদি সর্ববলোকোপরি 

অবস্থিত মহাজ্যো তিশশয়-ধাম শ্রীবৃন্াবন হইতেছেন তাহার আবাসস্থান। 



শ্রীঞ্জীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা । ১৫৯, 

গোবিন্দ আনন্দময় নিকটে বনিতাচয় 

বিহরে মধুর অতি শোভা । 
ব্রজপুর-বনিতার চরণ-আশ্রয় সার 

কর মন একান্ত করি লোভ। ॥ ৬৭ ॥ 

ধন্য লীলারস-ধন রাধা কুষ্ণ-শ্রীচরণ 

ভাব মন এক-চিত্ত হ/য়ে। 

অন্য বোল গণ্ডগোল ন| শুনিহ উতরোল 

রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়ে ॥ ৬৮॥ 

গাপ-পুণাময় দেহ সকলি অনিতা এহ 

ধন জন সব মিছা ধন্ধ। 

মরিলে যাইবে কোথ। ইহাতে না! পাও বাথ। 
তবু কাধ্য কর সদ| মন্দ ॥ ৬৯ ॥ 

মেখানকার তরুলতাগণ সন খতুতেই সমানভাবে ফগঞুলে সুসজ্জিত হইয়। 

বহিয়াছেন; উহার! চক্জর-কিরণের ন্যায় সুশীতল অর্থাৎ উহাদের আশ্রয়ে 
প্রাণ জুড়াইয়! যায় এবং উহার! কল্পতরুর নার সর্বাতীষ্ট পূর্ণ করেন | 

৬৭ | প্বনিতাঁচয়' _ ব্রজন্ন্দরীগণ | 

'ব্রজপুর-******* লোভ” _রে মন! তুমি অনা কোনও নস্ত্রতে লোভ 

না করিয়া কেবলমাত্র ব্রজগোপীগণের শ্রীচর্ণ আশ্রই পরম পদাথ 
স্রাণ করিয়৷ তাহাই আশ্রয় কর। 

৬৮। প্ধন্য লীলারস-ধন” » শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস-সম্পত্তির জয় 

হউক, ভয় হউক। “্তন্ত*উতরোল”- 

£ষ্টকথা ভিন্ন অন্য বাহ! কিচু কথা, সে সমস্তই গণ্ডগোল মান্র; 

তুমি সে সমন্ত বাঁজে কথায়, গণ্গোলের কথায় কর্ণপাত করিও না। 



১৬৭ 'শ্রীঞ্াভক্তিরতু-হার | 

রাজার যে রা'জাপাট যেন নাটুয়ার নাট 
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়। 

হেন মায়! করে যেই পরম-ঈশ্বর সেই 
তারে মন সদা কর ভয় ॥ ৭০ ॥ 

পাপে না করিহ মন অধম সে পাপি-জন 
তারে মন দূরে পরিহরি। 

পুণা যে সুখের ধাম তার ন| লই৪ নাম 
পা দি ছুই ত্যাগ করি ॥ ৭১। 

৬৯-৭১ | রাশমা রি ভজনে দেহাদির অনিতাতা-বোধ ভঞনের 

সঙ্গে সঙ্গে স্বহত হইয়া থাকে) তথাপি শ্রঠাকু মহাশয় পূর্ব্বে রাগমারণ 

ভঙনের উপদেশ দিয়াও আবার দেহাপির অন্তাতার কথা বলিতেছেন 

কেন? হাব কারণ এই থে, সাধকের গ্রথমাবন্থায় দেহ ও ধন জন সী 

পুরাদিতে স্বছনতঃই আসক্তি থাকে; কিন্ধ এ সমস্ত যে অনিত্য আহ 

সমাক্ বোধগম্য না হইলেঃ তদ্ষয়ে আসক্কি দূরীভূত হয় না ওরিদিত্বই 

শঠাকুরমহাশয় ধেহাদির অনিত্যতার কথা উল্লেখ করিয়া ভক্তগণকে 

তাদষয়ে সানধান কিয়! দিবার জন্য বগিতেছেন £-দেখ পাপময় দেহও 

অনিতা, পুণ্য* দেহও অনিতা, যেহেতু পাপ ও পুথা উভয়বিধ কার্মেই 

ফলভোগ করিবার নিমিন্ত পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু ছার! দেহের ধ্বংস ও নৃহন" 

দেহ-এা।পি হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীরুঞ্জ-ভঙগন করিলে উহ! কর্ণবন্ধন ছি 

করতঃ জদন্মমৃতু। রহিত করিয়! দেয়। আরও দ্রেখ, ধন-সম্পত্তি ও ত্বীগুত্ 

পরিবারাদি-_এ সমস্তই মিথ্যা ধাধ| মাত্র, এই আছে এই নাই, আমর] 

কেবল মোহ্বের বশবর্তী হইয়! সত্যজ্ঞানে তাহাতে আসক্ত হইয়া! রহিয়াছি। 
কিন্ত শ্রাকৃষ্চ-ভজন করিণে এই মোহ আগাদিগকে অভিভূত করিতে পারে 



শ্রীশ্রী প্রেমভক্তি-চন্দ্রিক ১৬১ 

প্রেমভক্তি সুধানিধি তাহে ডুব নিরবধি 
আর যত ক্ষারনিধি-গ্রায় । 

নিরন্তর স্বখ পাবে সকল সম্ভাপ যাবে 

পরত কহিগ্ত উপায় ॥ ৭২ ॥ 

না। আরও দেখ, তুমি নিয়তই চোথের উপর দেখিতে পাইতেছ, মরিয়া 

মবিয়া কে কোথায় চলিয়। যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাঁই, তুমিও 

এর্ণপ মরিয়া কোথায় চণিয়া যাইবে তাহারও ঠিকানা নাই; তথাপি তুমি 

সর্ঘদই অসৎ-কম্মা করিতেছ এবং কু্ণ-বিস্থৃতি বশত; ক্রমাগতই আবদ্ধ 

হইয়া পড়িতেছে | দেখদেখি, এহেন যে রাজার রাজা, তাহাও যেন 

ভোগবাণির খেগা, এই মাছে এই নাই; ম্থুতরাং এত বড় রাজ্যপাটও 
যখন আনত্য, তখন অন্য-পরে কা কথা। অতএব হেমন! খাতার 
মায়ায় এইপপ ধন, জন ৪ দেহাদি অনিত্া-বস্রতে নিতা-বোধ ঘটাইতেছে, 

তিনি হইলেন পরমেশ্বর, তাহাকে সর্ধদাই বিশেষরূপ ভয় কর, কারণ 

তাহাকে ভয় করিলে তোমার আর অসং-কর্তে প্রবৃতি হইবে না। 
পোকে কথায় বলে “ভরে ভক্তি'--ভয় হইতে তাহার প্রতি ভক্তি হইবে, 
তাহা হইলে তখন তুমি কালক্রমে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়! তাহার 
শপারপদ্ম লাভ করিতে পারিবে। অতপর শ্রঠাকুব-মহাশয় প।প 
করতেও. নিষেধ করিতেছেন, পুণ্য করিতেও নিষেধ. করিতেছেন, 

মুক্ধব আকাজ্ষ। করিতেও নিষেধ করিতেছেন, যেহেতু এ সমস্ত হইণ 
রাগগথ বা! গ্রেমভক্তির বিশেষ বিরোধী। 
1২। “ গ্রেমভক্তি “'প্রায়” ». প্রমতক্তি হইতেছে অমুতময় বস-সমুদ্র 
“ কম্মুযোগ, জ্ঞানষেগাদি আনা সবস্তই হইতেছে লবণ-সমুদ্রর ন্যায় 
বিবাদ ; এমন কি, বৈধীভক্তিও ক?াচ প্রেমভক্তির ন্যায় মধুরাম্বাদনীয় নহে । 

১১ 



১৬২ . জ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

অন্যের পরশ যেন নাহি হয় কদাচন 

ইহাতে হইবে সাবধান । 

রাধাকৃ্ণ-নামগান এই সে পরম-ধ্যান 

আর না করিহ পরমাঁণ ॥ ৭৩॥ 

কম্ম জ্ঞানী মিছাভক্ত না হইবে অনুরক্ত 
শুদ্ব-ভজনেতে কর মন। 

ব্রজ-জনের যেই মত তাহে হবে অনুগন্ত 

এই সে পরম-তত্ব্ধন ॥ ৭৪ ॥ 

“পরতত্ব''উপায়” -পরম-তত্ব অবগত হইবার এই গ্রশত্ত 

ৰলিয়া দিলাম। 

৭৩। “অন্যের'-...'কদাচন” -যে কোনও কিছু শ্রকৃষণ-সন্ধন্ধ-বিহীদ 

তৎসংস্পর্শ যেন কখনও না হয়। 

প্রাধাকৃষ্ণ-'"-পরমাণ” - শ্রীরাধারুষের নাম-সন্থীর্ডনই হইতেছে ৫ 

পরমধ্যান-্বরূপ, এই কথা হ্বতঃসিদ্ধ সত্য; ইহার সত্যতা-মবধারণের জনা 

আর কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে যাইও ন]। 

৭৪ | প্ৰন্মী/ » শ্রীভগবৎ-কন্ম ব্যতীত দান-ত্রতার্দি অন্যবিধ কর্ণ 

পরায়ণ ব্যক্তি। "জ্ঞানী _ শ্রীতগবত-তত্রজ্ঞান ব্যতীত অনাথি। 

জ্ঞানান্থশীলনকা রী ব্যক্তি । পবন্মী,*..'"অনুরক্ত” _ এইরূপ কর্মী € 
জ্ঞানী ব্যক্তিতে কদাচিৎ ভক্তির চিহ্ন দেখিতে পাইলেও, তাহা মিহা 

ভক্তি বলিয়াই জানিবে, কেননা তাহা নিষ্ফাম বা! শুদ্ধতক্তি নহে; সুতা 
এই সমস্ত ব্যক্তি হইলেন মিছাভক্ত ; ইহাদের সঙ্গে মিশিও না, মিশিং 
ভক্তি লাভ করিতে পারিবে ন! | অথব| মিছাভক্ত/সশষে এরূপ থ' 

করা যায যে, বাহাযৃষ্টিতে ভক্ত বটে, কিন্তু অন্তরে তক্তির লেশমান্র নাই 



শ্রীপ্রীপ্রেমতক্তি-চক্ত্িক। । ১৬৩ 

প্রার্থনা! করিব সদা শুদ্ধভাবে প্রেম-কথ। 
নাম-মন্ত্রে করিয়া অভেদ | 

একান্ত করিয়। মন ভজ রাঙ্গ। শ্রীচরণ 

গ্রন্থিপাপ হবে পরিচ্ছেদ ॥ ৭৫ ॥ 

রাধাকৃষ্ণ শ্রাচরণ ভরস! করিয়৷ মন 

কমল বলিয়া হদে লও । 

গাইয়। তাদের গুণ হদে কার আন্দোলন 
পরম-আনন্দ-স্থখ পাও ॥ ৭৬॥ 

হেমগিরি-তনু রাই আখি দরশন চাই 

রোদন করিয়ে অভিলাষে। 

জলধর-ঢরঢর অঙ্গ অতি মনোহর 

রূপেতে ভূবন পরকাশে॥ ৭৭। 
শাশীতি 

“শুদ্ব-ভজন”” _ইহ| যে কিরূপ, তাহ! ১১ হইতে ২৫ দ্রাগ পর্যন্ত মূল 

ব্রিগণীঞুণিতে বিবৃত করিয়াছেন। 

“ব্রদ-জনের*'**অন্ুগত” _ ব্রজ্পরিকরগণের যেরূপ ভক্তির রীতি 

ব| তাব, তাহাই অনুগত হইয়া চলিবে। 

৭৫। *শদ্ধভাবে” _ নির্শল-চিন্তে অর্থাৎ কাম-গ্রবৃত্তি'রহিত হইয়। 

“নাম... অভে?”_ শ্রীকষের সহিত কৃষ্ণনাম ও রুষমন্ত্রে 

কৌনও ভেদ নাই, ইহা দৃঢ়রূপে ধারণা করিয়া। *গ্রস্থিপাপ” » অনাদিকাল 

কফ-বহিম্মুথ জীবের অনাদিকালাজ্জিত ঘদয়-সংলগ্ন পাপ; এই পাগে 
জীবের অসদৃধুদ্ধি আনয়ন করে । “হবে পরিচ্ছে” »ছিন্ হইয়া যাইবে। 

৭৭1 প্জলধর-ঢ৫০র » প্রীকষের শ্যামকলেবর যেন নব্জলধরের 
হ্বায় চগল করিতেছে । 



১৬৪ ' জীশ্রীভক্তিরত্ব-হার | 

সখীগণ চারি-পাশে সেবা! করে অভিলাষে 

পরম সে সেবা সুখ ধরে। 

এই মনে আশা মোর এছে রসে হেয়! ভোর 

নরোত্তম সদাই বিহরে ॥ ৭৮॥ 

রাধাকষ্ণ কর ধ্যান স্বপনে না বল আন 

প্রেম বিনা আন নাহি চাও। 

যুগল-কিশোর-প্রেম যেন লক্ষবাণ হেম 

আরতি-পিরীতি-রসে ধ্যাও ॥ ৭৯ ॥ 

জল বিনু য়েন মীন দুখ পায় আরুহীন 

প্রেম বিনু সেইমত ভক্ত। 

চাঁতক-জলদ-গতি এমতি প্রেমের রীতি 

জানে সেই যেই অনুরক্ত ॥ ৮০ ॥ 
মকরন্দ ভ্রমর যেন চকোর চক্দ্রিকা তেন 

পতিত্রতা স্ত্রীলোকের পতি। 
জপ শাশি শীত শাটার 2 2৫ রি 

৭৮ | প্পরম..'ধরে” সে মেবা মহাম্বথ প্রদান করে। 

৭৯ | পআরতি-'ধ্যাও- অত্যন্তকাতরভাবে ও পরম-প্রাতি 

সহক।রে তদ্ধিষয়ে চিন্তা কর। | 

৮০ | গ্চাতক'*'***অনুরক্ত? চাতক যেষন প্রাণান্তেও মেখে 

জল ভিন্ন অন্ত জল পান করিতে চার না, এঁকান্তিক ভক্রগণও তদ্প 

প্ররাধাকষের প্রেমমেবা হিন্ন অনা আর কিছুই চান না। যে ভক্ত গ্রেম' 

ভক্তির এই রীতি বিশেধরূপে অবগত আছেন,তিন প্রেমসেব। লাভ করিবার 

জন্য একাস্তিক-ভঙ্পনে আদক্ত হন। | 



শ্রীপ্রীপ্রেমভক্তি-চন্ডদ্রিক। | ১৬৫ 

অন্যাত্র ন৷ চলে মন যেন দরিদ্রের ধন 
এইমত প্রেমভক্তি-রীতি ॥ ৮১॥ 

বিষয় গরলময় তাচ্কে মান সুখচয় 
সে না সখ ছুখ করি মান। 

গো[বিন্দ-বিষয়-রস সঙ্গ কর তার দাস 
প্রেমভক্তি সত্য করি জান ॥ ৮২।॥ 

মাধ্য মধ্যে আছে ছুষ্ট দুটি করি হয় কষ্ট 
গুণহি বিগুণ করি মানে । 

গোবিন্দ-বিমুখ জনে সত্তি নহে হেন ধনে 
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥৮৩॥ 

৮*-৮১। একা্িকত| যে কিরূপ, তাহ! পুঙ্গাপাদ শ্ীগরনথকার-মহোদয় 
এই ছটা দাগের ব্রিপদীতে দৃষ্টান্ত ছার] বুঝাইয়| দিলেন। 

৮২। গোিন্দ”"দাস” হে আমার পরম-প্রিয় ভক্তগণ। ঠোমরা 
শ্ীগোবিননসেবা-বিষয়ক প্রেমরসোপভোগে রত হও অথাৎ তুচ্ছ-বিষয়-সেবা- 
ববতগ পরিতাগ পূর্বক প্রেম-সহকারে শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপন্ম সেব। 
কারয়া পরমানন্দ উপভোগ কর | 

৮৩। স্থানে স্থানে এমন পাষণ্ড আছে, যাহার! শ্রীরুষ্-ভকের প্রেমময় 
খটরণ দেখিয়! ক্রোধান্িত হয়;তাহার| কৃষ্ণভকগণের প্রেমাননদজনিত কম্প, 
সি হাত, রোদন প্রভৃতি প্রেম-বিকারাঝুক গুণ-মকলকে দোষ বলয় 
হণ করে। সেই সমস্ত কৃষ-বহিষ্মুথ পাষণ্ডের চিত্তে এই গ্রেমভক্তি-ধন 
ফু রপ্ত হয়না; স্ৃতরাং আহার! এই অমৃল্য-নিধির মূলা বুঝিতে সম্থ 
ই শা--তাহার! এই অপাধিব ধনের আদর জানে না, তাহারা ইহাকে মতি 
ই পদাথ বলিয়াই মনে করে। 



১৬৬ ীপ্রীতকতিরদ্ব-হার | 

অজ্ঞান অভাগা যত নাহি লয় সত-মত 

অহঙ্কারে না জানে আপনা । 

অভিমানী ভক্তিহীন জগ-মাঝে সেই দীন 

বুথ তার অশেষ ভাবন। ॥ ৮৪ ॥ 

আর সব পরিহরি পরম-নীশ্বর হরি 

সেব মন প্রেম করি আশ। 

এক ব্রজরাজ-পুর গোবিন্দ রসিক-বর 
কর মন সদা অভিলাষ ॥ ৮৫ ॥ 

নরোত্তম দাস কহে সদা মোর প্রাণ দৃহে 

হেন ভভ্ত-সঙ্গ ন। পাইয়!। 

অভাগ্যের নাহি ওর মিছা মোহে হন ভোর 

দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া ॥ ৮৬॥ 

বচনের অগোচর বৃন্দাবন লীলাস্থল 

স্বগ্রকাশ প্রেমানন্দ-ঘন। 

যাহাতে প্রকট সুখ নাহি জরা মৃত্যু ছুখ 

কৃষ্ণ-লীলা-রস অনুক্ষণ ॥ ৮৭ ॥ 

৮৪ | “অভাগা”_ কৃষ্ণতক্তি-ধনে বঞ্চিত হতভাগ্য বক্তি। 

“অভিমানী” _বিষ্তা-ধনীদির অভিমানে মত্ত ব্যক্তি। 

"সেই দীন” এই সমস্ত লোকই কৃষ্ণতক্তি-রূপ অমূলয-ধনে বঞ্চিত বলিয়া 
ইহাদের মত দীন-ছুঃথী আর কে আছে? 

৮৫| “এক ব্রঞ্জরাজপুর+- একমাত্র শ্রীবজমণ্ডল। 

৮৬। “দহে”_দদ্ধ হইতেছে। “হেন..'সঙ্গ”-শ্ীরাধাগোবিন 



ী্রীপ্রেমভক্তি-চক্্িকা | ১৬৭ 

রাধাকৃষ্ণ-ঘু ভূ-প্রেম লক্ষবাণ যেন হেম 
যাহার হিল্লোলে রস-সিন্কু। 

চকোর-নয়ন-প্রেম কাম রতি করে ধান 

পিরীতি-নুখের ছুহে বন্ধু ॥ ৮৮॥ 
শা শশ্ীশীশীি 

গ্রেমধনে ধনীযে ভক্ত, তাহার সঙ্গ। “ওর” _ সীম]; শেষ । 
৮৭। “বচনের অগোচর” লবর্ণনা তীত , অনির্বচনীয়। 

“ম্বগ্রকাশ প্রেমানন্দ-খন”_ যেখানে ঘনীভূত শ্রীরুষ্--প্রেমানন্দ|মুতরম 

সত:ই নিতা প্রকাশিত হইয়! রহিয়াছে । 

“যাহাতে...অনুক্ষণ” যে শ্রীবৃন্দীবনে কেবলই সুখ; সেখানে দুঃখের 

লেশমাত্র নাই। শ্রীবৃন্দাবন-ধামও যেমন সচ্চিদানন্দময়, তত্রতা জীবজন্, 

বঙ্গলত" গিরি-নদী প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গম সমন্তই তদ্রপ সচ্চিদাননময়, সকলেই 
বষগ্রেমময়। সেখানে জর! নাই, বাখি নাই, মৃতু নাই-_সেখানে কোনও 

ছ:খই নাই। তথায় সর্বদাই কেবল অমৃতমদী কষ্ণলীল| হইতেছে, আর 
মেই লীলারস-সমুদ্র হইতে আনন্দ-ধার! গ্রবাহিত হইয়া চত়ফিক সুখের ঢেউ 
থেলিতেছে। বাহানৃষ্িতে গাকৃত-নয়নে ভৌম-ৃন্দাবনে শোকদুখে, জরা,ব্যাধি, 

য় গ্রড়ৃতি বিবিধ ক্লেশ রহিয়াছে বণিয়৷ অনুমান হয় বটে, কিন্তু যাহারা 
অন্ত টিতে প্রেমের চঙ্গে শাবৃননারনের ্রকূত স্বরূপ দর্শন করিতেছেন, 

তাহারা দেখিতেছেন যে, শ্রীবৃন্নাবন অগ্রাকৃত চিন্ময়-ডমি__সেখানে জরা, 

তা, ব্যাধি, শোকতাপ, শীতগ্রাম্মের কষ্ট প্রতি কোনও ছুঃখই নাই, সে 
বান কেবলই সুখময়, কেবলই আনন্দময়। 

৮৮। পরাধারুষজ......রসসিন্ধু” -_ শ্রীরাধাগোবিন্দ-ঘুগলের পরম্পরের 

রতি যে অকৃত্রিম গ্রীতি অর্থাৎ ভালবাস! বা প্রেম, তাহ! লক্্বাণ স্বর্ণের 

হার বিশুদ্ধ ও সমুজ্জল; সেই প্রেমের তরঙ্গ রদসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে 



শ্ 

১৬৮ শশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

রাধিকা প্রেয়সী-বরা বাম-দিকে মনোহর? 

কনক-কেশর কান্তি ধরে। 

অনুরাগে রক্ত শাড়ী নীল-পট মনোহারী 
প্রত্যঙ্গে ভূষণ শোভা করে ॥ ৮৯ ॥ 

করয়ে লোচন পান রূপ লীলা দুহু' ধান 

আনান্দে মগন সহচরী | 

বেদ-বিধি-অগে!চর রতন-বেদীর? পব 

সেব নিতি কিশোর-কিশোরী ॥ ৯০ ॥ 

এবং তাহ! হইতে উচ্ছপিত নুখামৃত-রসধার চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে 
তাহা'তে চতুর্দিক্ রসে চলল করিতেছে, সর্বত্রই আননের ঢেউ থেলিতেছে। 

“লক্ষবাণ” - ১৩৩ পুষ্টার ১০ দাগের ব্যাথা ভুষ্টবয। 
"চিকোর*"'বন্ু”_ রাধা ও শ্ীকৃষ্ক, তাহাদিগের চকোর-সাশ নানু 

দ্বারা, পরস্পর পরস্পরের মুখচন্দরের গ্রেম-সুধা পান করিতেছেন; আর মেঃ 

নয়নের দৃষ্টি-জনিত প্রেম লাভ করিবার জন্ত কাম ও রতি একাগ্রভাব 

তচ্চিন্তা করিতেছেন' এবং তদবসরে তাহাদের অন্তরে উদিত হয় 

তাহাদিগের গ্রেম-সুখের পরম-সহায় হইতেছেন। 

৮৯। শ্রীশ্তামনরের বামদিকে তদীয় প্রিয়া-শিরোমণি পরমা শুন 
শরীরাধিকা সুবর্ণ-প্রতিমার সায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি শ্াম-অনুবা? 

রঞ্জিত শ্তামবর্ণসদৃশ মনোহর নীল-পট্রশাড়ী পরিধান করিয়াছেন £ং 
তাছার গ্রতি অঙ্গ মণিময়-ভৃষণে ভূষিত হইয়া! আহা মরি! কি অপর 

শোভাই ধারণ করিয়াছে, দেখিলে চক্ষু আর ফিরান যায় না। 
৯৪। সখীগণ সকলে নয়ন ভরিয়| সেই পরম-মধুর রূপামূৃত পান করিতে 

ছেন এবং এঁ গ্রেমময়-ধুগলের রূপ ও লীলারস-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পরমানদ 



শ্ীত্রাপ্রেমভত্তি-চন্দ্রিক। | ১৬৯ 

ুল্পভি জনম হেন নাহি ভজ হরি কেন 
কি লাগিয়া মর ভব-বন্ধে। 

ছাড় অন্য ক্রিয়! কর্ম নাহি দেখ বেদ-ধর্্ম 
ভক্তি কর কৃষ্ণপদ-দবন্দে ॥ ৯১ ॥ 

বিষয়-বিষম-গতি নাহি ভজ ব্রজপতি 

নন্দের নন্দন সুখ-নার। 
স্বর্গ আর অপবর্গ সংসার নরক-ভোগ 

সব্ধনাশ| জনম-বিকার ॥ ৯২ ॥ 

উপভোগ করিতেছেন। বেদপুরাণাপি মর্জ-শাস্ত্ে বিধানামুমারে সাধন 
করিয়াও ধাহাদের শ্রীপাদপন্ম লাভ করা যায় না, হে মন। আবুনদননে 
র্রম়-বেদীব উপব যোগপীঠস্থ সহত্রণ-+মলে বিরাজিত মেই নিত কিশোর, 
্র্ামস্থন্দর ও নিত্যকিশোরী শ্ররা ধকার অনুষ্গণ সেন! কর। 

৯১। গছ ভ'*'ছেন” -এমন দেবছুললভ মনুষা-জনা পাইযাছ, তথ।পি। 
মির ভব-্বন্ধে” -সংসার-ধন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মরিকেছে। 

ছাড়-বেদ-ধর্ধ দান, ব্রত যোগ, বাগাদি সমস্ত কম্ম পরিত্যাগ 
কর, যেহেতু তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, বেদাদি দর্ঘশান্ধে 
সর্বোপরি শ্রীকৃ্ণ-ভজনেরই উপদেশ করিয়াছেন; সুতবাঃ শানে উক্তি- 
ধিরোধি-কর্ধসমূহ করিবার যে বিধি আছে, সেদিকে কিবিয়াও তাকাই ন!। 

*২| “বিষয়-বিষম-গতি” » ধিষয়ের রীতি বড়ই ভয়ঙ্কর, উঠা শ্রীরু্- 
গারপন্স তুলাইয়। নরকে ডুবায়। “অপবর্গ” _মুক্কি। 

“সবর্গ-....বিকার” _ম্বর্মই বল, আর মুক্তিই বল, শর সংসারই বল__ 
এ সমন্তই কেবল নরক-ভোগ মাত্র) ইহার! সর্ধনাশ সাধন করে এবং 
গুনপুনঃ নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করায়। 



১৭০ ্রীশ্রীভক্তিরদ্ব-হার। 

দেহে না করিহ আস্থা মৈলে দেহের কি অবস্থা 

দুঃখের সমুদ্র কর্ম-গতি। 

দেখিয়া শুনিয়া ভজ সাধু-শান্ত্র মত হজ 
যুগল-চরণে কর রতি ॥ ৯৩॥ 

জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ড কেবল নিষের ভাগ 

অমৃত বলিয়া! যেবা খায়। 

নান! যোনি সদা ফিরে কদর্ধ্য ভক্ষণ করে 

তার জম্ম অধঃপাতে যায় ॥ ৯৪ ॥ 

রাধাকৃষে নাহি রতি অন্য-দেবে বলে পতি 

প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে । 

নাহি ভক্তির সন্ধান ভরমে করয়ে ধ্যান 

বুথ। তার সে ছার-ভাবনে ॥ ৯৫ ॥ 

জ্ঞান কন্ম করে লোক নাহি জানে ভক্তিযোগ 

নানামতে হইয়া অজ্ঞান । 

তার কথ৷ নাহি শুনি পরমার্থ-তত্ব জানি 

প্রেমভক্তি ভক্তগণ-গ্রাণ ॥ ৯৬ ॥ 

৯৩। "দুঃখের সমুদ্র কর্-গতি' কর্মফল কেবল অবিরাম ছঃখ 

ভোগই করাইতেছে। 
৯৫। প্রাধাকৃফে.*" জানে” যে ব্যক্তি শ্রীরাধাকৃষে। অনুরাগ না 

করিয়া, ব্রক্গ-রুদ্রাদি অন্ত-দেবতাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে, সে 

প্রেমভক্তির তত কিছুই জানে না। “ভরমে.''ধ্যান,ম্দ ভ্রমক্রমে 

আন্য-দেবতাকে ঈশ্বর-জ্ঞানে তাহার ভাবনা করে। 



্রীপরীপ্রেমভক্তি-চক্জিকা ১৭১ 

গ্লগত-ব্যাপক হরি অজ ভব আজ্ঞাকারী 

মধুর মূর্তি লীলা-কথ|। 
এই তত্ব জানে যেই পরম-রসিক সেই 

তার সঙ্গ করিব সর্ববথা ॥ ৯৭ ॥ 

গরম-নাঁগর কৃষ্ণ তাছে হও অতি-তৃষঃ 

ভজ তারে ব্রজ-ভাব লৈয়া। 

রসিক-ভকত-সঙ্গে রহিব পিরীতি-রঙ্গে 

ব্রজপুরে বসতি করিয়া ॥ ৯৮ ॥ 

শ্রীঞ্ঘর ভকতজন তাঁদের চরণে মন 

আরোপিয়। কথা অনুসারে | 

সখীর সর্ধ্বথা মত হইয়া তাহার যুখ 
সদ! বিহরিব ব্রজপুরে ॥ ৯৯ ॥ 

বঙ্গ“্রদ্রাদি দেবগণ তীহারই আদেণ গ্রতিপালন করিতেছেন; তাহার 

রূপ ও লীলা-কাহিনী কি মধুব, উহ! দেখিলে শুনল প্রাণ জুড়াইয়া যাঁয়। 
৯৮ | “পরম-নাগর”- রূসিক-শিরোমণি । নায়ক-রাজ। 

“অতি-তৃষ্ণ” -অত্যন্ত লালায়িত। 

বঙ্গগোপীগণের ভাবানুগত হইয়! সেই শ্রীকৃষ্তকে ভজন! কর। 

“ভজ ...*লৈয়” সরাগমন্থী 

'বজপুরে” _শ্রাব্রতমণ্ডলে। “বসতি”. বাস 

৯৯ । শান্ত্াদেশ শিরে ধরিয়া শ্রীপুরু-বৈষ্ণবে ভক্তি স্থাপনপূর্নক নিজেকে 

একটি পরমা হুন্দরী গোপকুমারী-রূগে চিন্ত। করতঃ ব্রজগোপীর অনুগতা 
ও যুথনর্তিনী হইয়া সর্ধদা ব্রজে বিহার করিব, এই আমার মনে|ইভিলায | 

০ সি 

৯৭ | প্জগত-'.**"কথা”ল শ্রীহরি চতুর্দশ-তুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ; 



১৭২ শ্ীশ্রীভক্রিরত্ব-হার। 

লীলারস সদা গান যুগল-কিশোর প্রাণ 
প্রার্থনা করিব অভিলাষে। 

জীবনে মরণে ভাই আর কিছু নাহি চাই 
কহে দীন নরোত্তম-দাসে ॥ ১০০ ॥ 

আন কথ! না শুনিব আন কথা ন। কহিব 

সকলি কহিব পরমার্থ। 

প্রার্থনা করিব সদ! লালস! সে ই্ট-কথ। 

ইহ! বিন সকলি অনর্থ ॥ ১০১ ॥ 

ঈশ্বরের তত্ব যত তাহা বা কহিব কত 
অনন্ত অপার কেবা জানে । 

্রঙ্গপুর-প্রেম নিত্য এই সে পরম-্ত্ 
ভজ সণা অনুরাগ-মনে ॥ ১০২॥ 

জপ 77 

১*০ | “লীলারস......... অভিলাষে” » শ্রীরাধাগোবিন আমার 

প্রাণাপেক্ষাও গ্রিয় হউন এবং আমি যেন সর্ধ্দাই তাহাদের রসময 

লীলা-কীর্তভন করিতে পারি, সকাতরে ইহ! প্রার্থনা করিব | 

১৯১ | “সকলি'"পরমাথ”_ কেবল শ্রীভগবৎ-সম্বন্বীয় কথাই বলিব) 
অন্য আর কোনও কথ! নহে। 

পগ্রাথনা******কথ।” _ পরম-মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ কথায় আমার লালসা 

হউক, এই গ্রাথনা সদাই করিব। প্অনর্থ” »অনিষ্টকর ; বৃথ!। 

১০২ । ইশ্বরের তত্ব কেহই বলিয়৷ শেষ করিতে পারে না; সুতরাং 

'অত-সব তত্বকথায় আমার কাজ নাই, আমি কেবলমাত্র এই শ্রেষ্ঠ তই 
জানি যে, ব্রজঞ্রেমই হইতেছে একমাত্র মত্য ও নিতা-বস্ত। 



শ্রীশ্রী প্রমভক্তি-চক্জিকা । ১৭৩ 

গোবিন্দ গোকুল-চন্দ্ শত শত রস-কন্দ 

পরিবার গোপ-গোগী সঙ্গে । 

নন্দীশ্বর যাঁর ধাম গিরিধারী ধার নাম 
সখী-নঙ্গে তারে ভজ রঙ্গে ॥ ১০৩॥ 

প্রেমভক্তি-তত্ব এই তোমারে কহিনু ভাই 
আর তুর্বাসন! পরিহর। 

শ্রীরু-প্রসাদে ভাই এ সব ভজন পাই 
প্রেগভক্তি-সখী অনুচর ॥ ১০৪ ॥ 

সাক ভজন-পথ সাধু-সঙ্গে অবিরত 
স্মরণ ভজন কৃষ্ণ-কথা। 

প্রেমভক্তি হয় যদি তবে হয় মন:শুদ্ধি 

তব যায় ছপয়ের ব্যথ ॥ ১০৫ ॥ 

বিষয় বিপত্তি জান সংসার স্বপন মান 

নর-তন্থ ভজনের মূল। 

১৯৩ । প্রস-কন্দ”- রসের আধার । “নন্দীশ্বর” »নন্দগ্রাম ১০০ 

প্ন্থী-সঙ্গে” _ সখীর অন্ুগতা হইয়! তৎসঙ্গে থাকিয়া | 

১৯৪ | “প্রেমভক্তি-নথী অনুচর” - প্রেমতক্তিদেণীর আশ্রয় গ্রহণ কর | 

১০৫1 "সার্থক". কথ।” সসর্ববদাসাধুসঙ্গে থাকিয। শ্রবণ-কীত্তন- 

শ্বরণাদিরূপ শ্রীরুষ্ণ'মুশীলনই হইতেছে প্রেমক্কি-লাভের প্রশস্ত উপার। 

দপ্রেমভক্তি-*-*-ব্য৭।১- প্রেমতক্তি লাভ হইলে তখন চিত্ত নির্খল 

২ ও স্ায়ের সকল জালা একেবারে দুরীভৃত হইয়া যাঁয়। 



১৭৪ শ্রীপ্রীতক্িরত্ব-হার। 

অনুরাগে ভজ সদা প্রেমভাবে লীলা-কথা' 

আর যত হদয়ের শূল॥ ১০৬॥ 

রাধিকা-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়া তনু 
অনায়াসে পাবে গিরিধারী | 

রাধিকা -চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয় 

তারে মুই যাই বলিহারি ॥ ১০৭॥ 
জয় জয় রাধা-নাম বৃন্দাবন ধার ধাম 

কৃষ্ণ-ন্খ-বিলাসের নিধি। 

হেন রাধা-গণ-গান না শুনিল মোর কাণ 

বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ ১০৮। 
৮.৮ পাশা শা 

১৯৬1 “প্রেম লীল|-কথা” » গ্রেম-সহকারে ীরুফ- ীলাকথার 

অনুশীলন কর। আর..শুল”” -অন্ুরাগের সহিত 

শ্রীর্ণ-তভন ও গ্রেমের সহিত তাহার লীলাকথাম্্শীলন ব্যতীত আর 

যাহ! কিছু কাধ্য কর! যাঁয়, সমস্তই কেবল যন্ত্রণা-দায়কই হইয়! থাকে। 

১৯৭-১৯৮। শ্রীরাধিকার তত্ব বা ম্বরূপ, হথা:--৮চ্চদাননদময় শ্রীকৃষের 

হ্বরূপ-শাক্তির তিনটি বিকাশ_-স্দংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্থিৎ ও আননাংণে 

হলাদিনী ; ইহারা পরপর শ্রেষ্ট; সুতরাং হলাদিনী হইল শ্রীকফের সর্বস্রেঠ 

শক্তি | শ্রীচৈতন্যচরিতামুত-গ্রন্থে ইহার পর শ্রীরাধিকার ছরূপ এইরূগে 

বিবৃত হইয়াছে, যথ| £-_ 
হলাদিনীর সার প্রেম, গ্রেম-সার ভাব । 

ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥ 

মহাভাব-হ্বরূপ! শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। 

সর্বগুণথনি রুষ্ঝকান্তা-শিরোমণি ॥ 



শ্রীপ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রকা | ১৭৫ 

তার ভক্ত-সঙ্গে সদা রস-লীল! গ্রেম-কথ! 
যে কহে সেগায় ঘনশ্যাম। 

ইহাতে বিমুখ যেই তাঁর কতু সিদ্ধি নাই 
নাহি শুনি যেন তার নাম ॥ ১০৯॥ 

কষ্খনাম-গানে ভাই রাধিকা-চরণ পাই 

রাধানাম-গানে কৃষণন্দ্র | 

সংক্ষেপে কহিল কথা ঘুচাও মনের ব্যথা 
তুঃখময় অন্য-কথা-দ্বন্ব ॥ ১১০ ॥ 

রুষ্প্রেম-ভাবিত ধর চিতেন্ট্রিয় কায়। 

কৃষের নিজ-শক্তি রাঁধা-ত্রীড়ার সহায় ॥ 

সস ০ 

এই হইল শ্রীরাধিকার তত্ব। বিশেষরূপ জানিয়! রাখিতে হইনে যে, 

শ্ররাধ! ও শ্রীরুষে কোন ভেদ নাই, শ্রীয়াধ! হইলেন শক্তি ও শ্রীরষঃ হইলেন 

শক্তিমান; শক্তি ও শক্তিমানে কোনই গ্রভেদ নাই; সুতরাং শ্রীরাধিকার 

পদাশ্রয় করিলে শ্রীরুষ্ণ যে 'অনায়াস-লঙ্য, তাঁহ! কি আর বলিতে হইবে? 

১৯৯ | প্তীর-ততশ্যনশ্বাম"লযে জন শীরাধিকার ভক্ত-মঙ্গে রসময় 

লীলাকথা ও শ্রীরাধিকার প্রেম-মহিমার বিষয় পর্ধ্ালোচনা করেন, তিনি 

 শবজলধর-হ্ামনুন্দর শ্রীকৃষেরর শ্রীপাদপন্ুসেবা লাভ করিয়া থাকেন। 
... *ইহাতে'*. নাম” যে জন শ্রীরাধিকার তক্ত-মঙ্গে লীলা ও গ্রেম- 

কথালাপ না করে, কদাচ তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হয় না) আমি যেন সেই 
ছতভাগার নাম পর্যন্তও শ্রবণ না করি। 

১১০। ৭ছুঃথময়...ছন্থ »্রীরুষ্কথ| ভিন্ন অন্ত কোনরূপ কথা লইয়! 
আন্দোলন বা তর্কবিতর্ক করিলে, তাহ! কেবল ছুঃখেরই কারণ তইন্বা থাকে। 



১৭৬ 'শ্রীপ্রীভক্তিরত-হার। 

অহঙ্কার অভিমান অসং-পঙ্গ অসং-জ্ঞান 

ছাড়ি ভজ গুরু-পাদপন্ন। 

কর জাত্-নিবেদন দেহ গেহ পরিজন 

গুরু-বাকা পরম মহত্ব ॥ ১১১ ॥ 

শ্রীকষ্ণচৈতন্ত-দেব রতি মতি তারে সেব 

প্রেম-কল্পতরুবর-দাতা। 

ব্রজরাজ-নন্দন রাধিকার প্রাণধন 

অপরূপ এই সব কথ ॥ ১১২॥ 

নবদ্বীপে অবতরি রাধা-ভাব অঙ্গীকরি 

তীর কান্তি অঙ্গের ভূষণ। 

তিন-বাঞ্ক।-অভিলাষী শচী-গর্ভে পরকাশী 

সঙ্গে সব পারিষদগণ ॥ ১১৩ ॥ 
০ -সপ্পাপাশিস পাশ িিশিসিস 

রণ 

১১৯। “কর"*.* পরিজন” _ যথাসর্বদ্ধ শ্রীগুরুদেবে সমর্পণ কর। 

শাছ্ছে বণিঘাছেন-পর্বশ্বং গুরবে দগ্ভাৎ? | 

১১২। "্শ্রীকঞ্চচৈতন্তদেব*****প্রাণধন” _ শ্রাকুষ্খচৈতগ্প-চন্দ্রের কৃপ। 

বাতীত কেহই ব্রপ্গগ্রেম লাভ করিতে পারে না) তজ্জন্ত পরম-অন্ুরাগ-ভরে 

তাহার ভজনা কর; প্রেমভক্তিরূপ কল্পতরুরাজ তিনিই জগতে দান 

করিয়াছেন। তিনি কে? না-তিনি হইলেন শ্ররাধিকার গ্রাণবন্লঃ 

বজেন্নন্দন শ্রীকৃষ্ণ | 

১৯৩। সেই শ্রীরুষ্ণ, শ্রাবাধিকার প্রেমভাব ও তাহার র্ণসদৃশ-চঙ্গ' 

কান্তি গ্রহণপূর্বাক, নিজের তিনটি বা পূর্ণ করিবার অভিলাধী হইয়া ব্র্জও 
অন্থান্ত ধামের পরিকরবর্গ মহ নবদ্ধীপে শ্ীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। 



্ীরী প্রেমভক্রি-চক্ত্রিকা । ১৭৭ 

গৌরহরি অবতরি প্রেমের বাদর করি 
সাধিল মনের নিজ-কাজ । 

বাধিকার প্রথণপতি কি লাগি কাদয়ে নিতি 
ইহ| বুঝে ভকত-সমাজ ॥ ১১৪ ॥ 

গোপতে সাধিব সিন্ধি সাধন নবধ। ভক্তি 

প্রাথন। করিব দেছো সদ] । 

কবি হরি-সঙ্কীন্তন আনন্দে মগন মন 

ইষ্টলাভ বিহু সব বাধা ॥ ১১৫ ॥ 

এনংমার-বাটোয়ারে কাম-পাশে বান্ধি মারে 

ফুঝার কহয়ে হরিদাস। 

করই তকত-নঙগ প্রেম-কথা রনরঙগ 

ভবে হবে বিপদ-বিনাশ ॥ ১১৬। 
৫ শা শা শি পিপি 

ধের উক্ত তিনটা বাঞ্ক! এই, ঘথা £--তিশি ভাবিলেন (১) শ্রারাধিকা 

«প্রন দ্বারা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আম্বাদন করেন, সেই প্রেমের 

£মাহ বাঞক্রিপ, (২) সেই প্রেম দ্বার! শরাধিকা কৰক আহ্থাদিত আমার 

উঠ মাধুযয ও তাহার মাাদনহ বাঞ্চিপ এবং (৩) আমাকে অনুভব 

এয) অথাৎ বিবিধ প্রকারে উপশ্োগ করিয়! শ্ররাধিকার সুখই বা কিরীপ। 

০১৪ “বাদর” বন্যা | “স।ধি৭* সম্পন্ন কিলেন। 

“নিজ-কাজ”- নিজের তিনটী বাঞ্ছ। পূর্ণকর! কাধ্য। 
“রাধিকার প্রাণপা” ₹ শ্রুষ্ত্ূপী শ্রাগৌরাঙ্গ । | 

১১৫ | *গোপতে...**ভক্তি+ প্রেম*লানডের বাসলা-সিদ্ধির নিমিত্ত 

»ত গোপনভাবে ভ্নসাধন করিতে হইবে,নতুব। নানাবদ্দ আসিয়া ভঞ্গনের 
1ধাত করিবে। শ্রংপ-কীর্তনাদি-নববিধ ভক্তযঙ্গ-যাজন দ্বার! এহ তজন-সাধন 

৯২ 



১৭৮ ভ্রীত্রীভক্তিরত্ব-হার। 

স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত মরি যাবে শতশত 

আপনারে হও সাবধান । 

মুই সে বিষয়-হত ন। তজিনু হরি-পদ 

মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥ ১১৭ ॥ 

রামচন্দ্র-কবিরাজ সেই সঙ্গে মোর কাজ 

তার সঙ্গ বিনে সব শূন্য । 

যদি হয় জন্ম পুন তার সঙ্গ পাই যেন 

নরোত্বম তবে হয় ধন্য ॥ ১১৮ ॥ 

আপন-ভজনকথা ন। কহিবে যথা তথা 

ইহাতে হইবে সাবধানে । 

হইয়। থাকে। “সব বাঁধা” -সমস্তই অনথ। 

১১৬। দ্বাটোয়াব'? »বাটপাড় ; দস $ “পাশ” _ওঙ্গু। 

“ফুকাঁরি কহয়ে হরিদাস” - শ্রীরুষ্ণভক্ত সাধুমহাত্মাগণ অতি উচ্চ 

সকলকে বলিতেছেন । 

১১৭। দবিষয়-হৃত”, » বিষয়ভোগে মন্তু হইয়! হতবুদ্ধি হইয়াছি। 

১১৮। গ্রামচনত্রকনিরাঁজ” ইনি মহাগ্রতুর প্রিয়-পার্ধদ প্রীচিবঞ্' 

সেনের পুত্র ও নু গরস্দ্ধ পদকর্ত! শ্রীগোবিন্দ-দাসের ভ্রাতা। ইনি একাধা 

মহাপপ্ডিত, মহাকবি ও মহাভক্ত ছিলেন। শ্রীঠাকুর-মহাশয়ের সহিত হা 

এত প্রীতি ছিল যে, ছু্গুনে একেবারে হরিহরাত্মা। দীগ্রেমতকি 

চন্জরিক”-গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্বের শ্রীরামচন্র নিজ-গুরু শ্রনিবাসাচাধা-এর 

আদেশে ব্রজে বাস করিতেছিলেন বলিয়া, তহিরহে কাতর হইয়! শ্রীাকুর 

মহাশয় আক্ষেপ করিয়। এই সব বলিতেছেন। 



শ্রীশ্রপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিক! ৷ ১৭৯ 

না করিহ কেহ রোষ ন। লইহ কেহ দোষ 

প্রণমহ সবার চরণে ॥ ১১৯॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু মোরে যে বলান বাণী। 
তাহ! বিনে ভাল-মন্দ কিছুই ন| জানি ॥ ১২০। 

লোকনাথ-প্রভূ-পদ হৃদে করি আশ। 

প্রেমভক্তি-চক্দ্রিক৷ কহে নরোত্তম-্দাস ॥ ১২১ ॥ 

ইতি শল-নরোতমদাস-ঠাকুরমহাশয়-বির চিত 

শ্রশ্র/প্রেমতক্তি-চশ্ভ্রিক সমাপ্ত । 

১১৯। “আপন.-*"-তথা” » শ্রীগুরুদেব ও একান্ত অন্তরঙ্গ তন্তু 

জ্রিআর কাহারও নিকট নিজের তজসন-সাঁধনের গৃঢ় কথা বলিতে নাই, 
বলিণে তছুন্নতি-সাধন-বিষয়ে বিদ্ন জন্মে 

“রোধ”_ ক্রোধ; রাগ। “প্রণমহ” » প্রণাম করিতেছি। 

১২*। শ্গৌর-শ্রকষ”পাদপন্মে এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাম না থাকিলে 
তাহা দিগের প্রীচর্ণ লাভ কর! যায় না) বস্ততঃ জীনের স্বতন্ত্র কোনও ক্ষমতাই 

নাই; শ্রীভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে যাহা করাইতেছেন তাহাই 
করিতেছি, যাহা বল/ইতেছেন তাহাই বলিতেছি। 

বল! বাছুলা, শ্রীকৃষ-চরণে প্রেমভক্তি লাঁভ করিবার জন্য আমাদের 

লকলেবই বিশেষরূস যত্ববান্ হওয়া একান্ত আব্ক। প্রেমভক্তি লাভ 

ইইলে সবাভীষ্ট ম্বতঃই পূর্ণ হুইয়া যার; ইহা শ্রীরাধাগোবিনের-পাদপন্স-সেব। 

াত করাইয়। অবিচ্ছি-অবিনশ্বর-পরমানন্দ-সৃধাসাগরে নিমগ্ন করে। 

ইতি শলপ্রেমভক্কি-চন্দ্রকার ব্যাথা সমাঞ্ত। 



পাষগু-দলন | 

বন্দনা । 

জয় জয় জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । 

বীহার কৃপায় জীব হয় ধন্য ধন্য ॥ 

জয় গ্রভূ নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র | 

গদাধর-প্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 
শ্রীরাধা-গোবিন্দ জয় পূর্ণানন্দ-ধাম। 
জয় সখা-সখীগণ জয় কৃষ্ণ-নাম ॥ 

জয় জয় কৃষ্ণতক্ত করুণা-সাগর। 

বাহাদের গুণ হয় জ্ঞান-অগোচর ॥ 

সেই সব ভক্ত-পদ করিয়া বন্দন। 

শান্্র-মতে কহি এই পাষণু-নলন ॥ 

শ্রীক্ম্্ই একস্মাত্র র্বেবশ্বল্েে তাল, 
অ্রতহজগবান্ ও পন্লমমোশাজ্ত ॥ 

ভজনীয়__ভগবান, নন্দের নন্দন। 

তাহার প্রমাণ কহি শুন দিয়া মন ॥ 

ব্রহ্মার অপিত অধ্যজল মহামৃত। 

ধ।র পদ-নখ হেতে হইয়া নিংস্থত ॥ 

শিবের সহিত পূর্থী করয়ে উদ্ধার । 
সেই কৃষ্ণ বিন। কেবা। ভগবান, আর ॥ 



পাষগু-দলন | ১৮১ 

অতএব নন্দস্থুতে সদা ভজ ভাই। 

নন্দস্থৃত কৃষ্ণ বিনা ভগবান নাই ॥ ১॥ 

তথাহি শ্রীমদ্তাগস্তে। 

অথাপি যপাদনখাবস্থষ্টং জগদ্ধিরিংঞ্চা পঞ্জতাহণান্তঃ | 

সেশং পুনাতান্য তম মুকুনদ1াৎ কে] নম লোকে ভগবত-পদার্থঃ ॥ ১॥ 

আগম-পুরাণ-তন্ত্রআদি শাস্ত্রগণ | 

চরাচর-জগতের মোহর কারণ ॥ 

কল্পাবধ অন্য-দেবে বলিয়া প্রধান। 

জল্পনা করেন করু তাহে কিবা আন ॥ 

বেদাদি-শাস্ত্রের ভাট! তাৎপর্য সকলে। 

আনয়ন কর যদি বিবেচনা-স্থলে ॥ 

তাহাতে সিদ্ধান্ত এই হইবে নিশ্চয়। 

কৃষ্ণ বিন! ভগব।ন কেহ ন1] আছয়॥ 

এই শাস্ত্র-বাক্যে ভাই যতেক সুধীর। 

সর্ধেশ্বর বলি কৃষে করিলেন স্থির ॥ ২॥ 

তথাভি প্দগুরাণে। 

ব্যামোহায় টরাচরশ্ত জগত্স্তে তে পুরাণাগম|- 

শতাং তামেন হি দেবত|ং পরমিকাং জলন্ত করাবধি। 

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিধুঃ সমস্তাগম- 

ব্যাপারেধু বিবেচন-ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্টীয়তে | ২ 

সত কহিলেন শুন শুন খষিগণ। 

যত যত অবতার করিন্থু কীর্তন ॥ 



১৮ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার । 

তার মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণাংশ-সম্ভূত । 

আর কেহ কেহ কলারপে পরিণত ॥ 

সর্ববশক্তি-পূর্ণ-হেতু নন্দ-ন্ুত হরি . 
একমাত্র ভগবান, জেনে। দৃঢ় করি ॥ 
যখন অস্থুরগণ হইয়। প্রবল। 

ভূবন ব্যাকুল করে প্রকাশিয়। বল ॥ 

সেই কালে অংশ-কলা-রূপে ভগবান. 

অবতীর্ণ হৈয়। করে সর্ব-লোক-ত্রাণ & ৩ ॥ 

তথাহি শ্রীমদ্তাগবতে । 

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্তস্ত ভগবান্ স্বয়ং । 

ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৩ ॥ 

ব্রহ্ম।-শিব-মআর্দি যত আছে দেবগণ। 

তাহাদের প্রতি দ্বেষ না করি কখন ॥ 

সর্বদেবেশ্বরেশ্বর নন্দ-স্ৃত হরি। 

কায়-মনোবাক্যে তারে ভজ দৃঢ় করি॥ ৪॥ 
তথাহি পান্সে। 

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বর2 | 

ইতরে ব্রহ্ম রুদ্রাপ্। নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ ৪ ॥ 

ছুই বানু তুলি মুই ব্রিসত্য করিয়া । 

যাহ। বলিতেছি তাহ! শুন মন দিয়া ॥ 



পাষগু-দলন । ১৮৩ 

বেদ হৈতে ভাল শাস্্ম কড় দেখি নাই । 

কেশব হইতে শ্রেষ্ট-দেব কেহ নাই ॥ ৫ ॥ 

তথ|হি নারসিংহে। 

সতাং সতাং পুনঃ সত্যমুতক্ষিপ্য ভূজমুচ্যতে। 

বেদাচ্ছান্ত্ পরং নান্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥ ৫ ॥ 

বিপ্রগণে লক্ষ্য করি কহেন পার্বতী । 

হায় হাঁয় ! বড় ছুঃখ হতেছে সম্প্রতি ॥ 

সব্ব-সুখ-দাতা আর সবার ঈশ্বর | 

শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমানে যতেক বর্বর ॥ 
সংসারেতে হুঃখভোগ করে সর্বক্ষণ । 

মায়ার প্রভাব এ কি করি দরশন ॥ 

বার অন্বেষণ লাগি দিগন্বর হৈয়া। 

জট! ভন্ম ধরি শিব বেড়ান ভমিয়! ॥ 

সেই রাধাকাস্ত কৃষ্ণ হইতে প্রধান! 

কে আছে দেবতা তার না জানি সন্ধান ॥ ৬॥ 

তথাহি হরিবংশে | 
'অহে। বত মহৎ কষ্টং সমস্ত-সুথদে হবো । 

বিছ্বমানেহপি লর্বেশে মুঢাঃ ক্রিসতাত্তি সংস্যতৌ ॥ 

বমুদ্দিষ্ত সদা নাথে। মহেশোহপি দিগন্থরঃ | 

জটা-ভম্থানুলিপ্তাঙ্গম্তপন্থী বীক্ষতে জনৈঃ। 

ততোহধিকোহস্তি কে। দেবো লক্ষ কান্তানধুিষঃ ॥ ৬ ॥ 



১৮৪ শ্রীশ্রীভক্কিরত্ব-হার । 

নিজ-মাতা পরিহরি চণ্ডালী-পুজনে । 
যেমন তৎপর হয় মহাপাপি-জনে ॥ 

সেইরূপ মঙ্াপাগী ভবে আছে যেবা। 

কৃষ্ণ ছাড়ি অন্ত-দেবে সেই করে সেবা ॥ ৭ ॥ 

তথাহি স্কান্দে। 

বাস্থদেবং পরিতাজ্য যোহন্দেবমুপামতে। 

স্বমাতরং পরিতাজ্য শ্বপচীং বন্দতে ভি সঃ ॥ ৭ ॥ 

মায়ার কিস্কর হৈয়। ভবে যেই জন। 

বিষুুকে ছাড়িয়। কবে অন্যাদেব।চ্চন ॥ 

সেই জন ব্বর্ণরাশি করি পরিহার । 

পাংশুরাশি লৈতে ইচ্ছ! করে অনিবার ॥ ৮1. 

তথাহি মহাভারতে | 

মস্ত বিষ্ণং পরিত্যজ্য মোহাদনামূপাঁসতে। 

সহেমরাশিমুৎস্জ্য পাংশুরাশিং জিত্ৃক্ষতি ॥ ৮ ॥ 

অবিদ্ভার দাস হৈয়া যেই ছুরমতি | 

বিষুর অপেক্ষা হীন-দেবের সংহতি ॥ 
বিষ্ণুর সমান বলে সেই ত চগ্ডাল। 
প্রকৃত চণ্ডাল কভু নহে ত চণ্ডাল ॥ ৯॥ 

তথাহি নারদপঞ্চরাত্রে। 

যো! মোহাদ্ বিষুুমনোন হীন-দেবেন হুন্মতিঃ| 

সাধারণং সকৃদ্ ব্রুতে সোহস্তাজ্যে। নাত্যজোহস্তাঞ্জ ॥ ৯ | 



পাষগু-দলন | ১৮৫ 

যে সকল জড়বুদ্ধি বিষু-ভগবানে। 

অন্যান্ত-দেবের সহ করে তুল্য-জ্ঞানে ॥ 

তাহারা একাগ্র-মন যছ্ভপি করয়। 

তথাপি কৃষের নিষ্ঠ।-ভক্তি ন। লভয় ॥ ১০ ॥ 
তথাহি ব্ফেবতান্তর। 

ন লভেযুঃ পুনর্ভক্তিং ভরেবৈকানজিকীং জড়াঃ। 

একাগ্র-মনসশ্চাপি শিষু-মামানাদশিনঃ ॥ ১৯ ॥ 

অজামিল বালীকিরে যে ফৈল মোঁচন। 

হেন প্রভু ছাড়ি অন্যে না কর ভজন ॥ 

গৃতনা-রাক্ষপী আইল স্তনে বিষ দিয়ে। 
মাতৃ-পদ দিল তারে হর্ষ-যুক্ত হ'য়ে॥ 
এমন কৃপার নিধি কৃষ্ণের ছাড়িয়া । 

অন্যেরে ভজিব কেন কিসের লাগিয়া ॥ ১১॥ 

তথাহি শ্রমছ্াগবতে। 

অহে! বকী বং স্তন-কালকুটং জিঘাংসয়া পায়য়দপাস|ধবা | 
লেভে গতিংধাক্রাচিাং ততোহন্যং বং বা দয়ালুং শরণং বূজেম ॥ ১১ ॥ 

জ্ীকম্ষৎভ জন ও ভ্ভি-মাহাজ্য। 

শুন শুন ওরে ভাই হৈয়া এক-মন। 

সকল ছাড়িয়া ভজ শ্রীকৃষ্-চরণ ॥ 

গরম-পুরুষ কৃ সর্ববোপাধি-মুক্ত । 

প্রকৃতির গুণত্রয়ে হইয়৷ সংযুক্ত ॥ 



১৮৬ উ্াক্রীভক্তিরতু-হার । 

জগতের স্থ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ । 
হরি-ত্রহ্মা-হর নাম করেন ধারণ ॥ 

কিন্তু সত্ব-মূত্তি সেই শ্রীকৃষঃ-ভজনে । 
অবধহেলে সুখ লাভ হয় জেনো মনে ॥ ১২॥ 

তথাহি শ্রীমস্ভাগবতে। 

সত্ব রজন্তম ইতি প্রকুতেগুণান্তৈ- 
যুক্তং পরঃ পুরুষ এক ইহাস্ত ধত্তে। 
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিধি-হরেতি-সংজ্ঞাঃ 

শ্রেয়াংসি তত্র খলু-সত্ব-তনোনৃ্ণাং স্থ্ুঃ ॥ ১২ ॥ 

গোবিন্দ ভজহ যত পাতকার গণ। 

ভজন করিলে পাপ হবে বিমোচন ॥ 

মৃত্যুকাল সন্নিহিত হয় ত যখন। 

ধাতৃ-পা্ঠ কৈলে তাহে না করে রক্ষণ ॥ ১৩॥ 

তথাহি শঙ্করা চার্যযকূত-চর্প টপঞ্জরিকান্তোত্রে। 

'ভজ গোবিন্ং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিনাং মুমতে ! | 

গ্রাপ্ডে সন্নিচিতে মরণে নহি রক্ষতি ডুকুঞ্-করণে ॥ ১৩ ॥ 

বহুবিধ-শাস্ত্রাভ্যাসেতে কাল হরে। 

তাহে নানামত বিন্প, কালেতে সংহরে ॥ 

অতএব সারাংসার করহ নির্ণয়। 

কুষ্ত-উপাসনা বিনা আর কি আছয়॥ ১৪ ॥ 



পাষগু-দলন । ১৮৭ 

তথাহি তকশাস্ত্ে। 

অনন্ত-শান্্ং বহু বেদিতব্যং শবল্পশ্চ কালো ব্বিদ্রতা চ। 

যৎ সারভৃতং তছুপাসিতবাং হংসো যথ] ক্ষীরমিবামু-মিশ্রং ॥ ১৪ | 

শরীক কহেন কর্ণ পাগুব-গীতায়। 
যাহ! শুনি সবাকার শ্রবণ জড়ায় ॥ 

প্রভূ তব পাদপদ্ম হৈয়া অনুগত । 
না বলিব না শুনিব অন্য কথা যত।॥ 

অন্য চিন্তা অন্য মন স্মরণ আশ্রয়। 

কিছু না করিব আমি জানিহ নিশ্চয় ॥ 

ওহে শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম জগন্নাথ ! | 

তব দাস্য দান করি কর আত্মসাথ ॥ ১৫ ॥ 

তথাহি পাগুবগীতায়াং। 

নান্যং বদামি ন শুণোমি ন চিন্তয়ামি 

নানুং ম্মরামি ন ভজামি ন চায়শ্ামি | 

ভক্তয। ত্বদীয়-চরগামুজমস্তরেণ 

শীশ্রীনিবাস পুরুযোত্তম ! দেহি দাস্তং ॥ ১৫ ॥ 

হরিকে সব! ভাই করিবে স্মরণ । 

বারেক নাহিক তারে হবে বিস্মরণ ॥ 

শান্ত্রেতে নিষেধ বিধি যতেক আছয়। 

সে সব ইহার দাস জানিহ নিশ্চহ নিশ্চয় ॥ ১৬॥ 



১৮৮ শ্রীঞ্রীভক্তিরত্ব-হার | 

তথাহি পদ্মপুরাণে | 

্বর্তব্যঃ সততং বিষুবিস্র্তব্যো ন জাতুচিৎ। 
সর্বে বিধি-নিষেধাঃ স্াবেতয়োরেন কিন্কুবাঃ ॥ ১৬ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন বিন। যেই ক্ষণ যায়। 

মহ!-হানিকর তাহ মানবের হয় ॥ ১৭ ॥ 

তথাহি কাত্যাঞজন-সংহিঠায়াং। 

স! হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রঃ সমোহঃ স চ বিভ্রদঃ | 

যনুহ্র্তং শণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্তীয়েৎ ॥ ১৭॥ 

দান ব্রত তপ শৌচ বেদ-মধ্যয়ন ! 
কৃষ্ণের ভজন বিনা সব বিডম্বন ॥ ১৮ ॥ 

তথাহি শ্রীমদ্ভ/গবতে। 

ন দানং ন তপো নেজা। ন শোৌচং ন ব্রতানি চ। 

প্রীয়তেহমলয়! ভক্ত্য। হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনং ॥ ১৮ ॥ 

কৃষ্ণভক্ত হেয়! বরং ঝাচে পঞ্চদিন । 

বৃথ। সহশ্রেক কল্প কৃষ্ণচভক্তি-হীন ॥ ১৯ ॥ 
তথাহি নিষুণধর্থোতরে | 

জীবিতং বিষুতক্তস্ত বরং পঞ্চদরনানি চ। 
ন তু কল্প-সহংআাণি ভ.ক্তহীনস্ত কেশবে ॥ ১৯ ॥ 

যশোদার পুত্রে যার না জন্মিল রতি । 

ধিক ধিক, করি তারে মৃদঙ্গ ভত্সে অতি। ২০॥ 



পাষগু-পলন। . ১৮৯ 

তথাহি শ্রীধরত্যামিকৃত-বঙ্জনিহা রাস্তা ত্রে | 

যেযাং শ্রীমদ্যশোদাস্ুত-পদকমলে নান্তি ভক্কিনরাণাং 

যেষামভীরকন্যা-প্রিয়-গুণকথনে নানুরক্ত। রসজ্ঞা। 

েধং প্রীকুষ্ণলীল,-লঞ্দিত-গুণকথা-সাদঝো। নৈব কণো 

ধিক তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি নিতরাং কীন্তনস্থো যুদঙগঃ॥১%| 

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃঝণ নাতি ভজে। 

স্বধন্ম কারলেও রৌরবে পড়ি মজে ॥ 

কৃষ্ণ হৈতে হইয়াছ সাকার জন্ম। 

পিতৃ-সেব। না করিলে কোথ। রহে ধন্নু ॥ ২১॥ 
তথাহি শ্রামগ্তাগবতে। 

মুখ-বাহ্র-পাদেভাঃ পুকযস্তাশ্রমৈঃ সহ। 
চত্বারো জজ্ঞিরে বণ: গুণৈরিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ 

য এষং পুক্ষং সাঙ্ষাদাত্ম গ্রভবমীশ্বরং | 

ন ভজস্তাবজানস্তি স্থানাদ্ত্রষ্টাঃ পতস্তাধঃ ॥ ২১ ॥ 

একমাত্র ভজনীয় নন্দের নন্দন । 

তব সন্নিধানে তাহা করিনু কীর্তন ॥ 

এবে শুন কহি ভাই অধিকারি-কথা। 

যে কথা-শ্রবণে ঘুচে অন্তরের ব্যথা ॥ 

শ্রীকষ্-ভজনে হয় সবে অধিকারী । 

কিব। বিপ্র কিব। শূদ্র কি পুরুষ নারী ॥  " 



৯৪১০ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার । 

ব্রাহ্মণ-ক্ষিয়-বৈশ্ব-শূত্রাদি বিচার । 
কুষ্ণভক্তি নাহি করে কহি বারবার ॥ 

মাঘস্সান-প্রসঙ্গেতে দিলীপ-রাজারে । 

কহেন বশিষ্ঠ-দেব করিয়া বিস্তারে ॥ 

শ্রীকষ্ণ-ভক্তিতে যৈছে সবে অধিকারী । 
তৈছে মাঘ-সানে ইহা কহিনু বিচারি ॥ ২২ ॥। 

তথাহি পাস্মে। 

সর্বেহধিকারিণে! হাত্র হরি-ভক্কৌ ষথ| নুপ ! ॥ ২২ ॥ 

অজ্ভুনেরে কহিলেন দেবকী-নন্দন । 

ওহে সখা! আর এক করহ শ্রবণ ॥ 

অন্য-দেবে রতি ছাড়ি ছুরাচার জন। 

যদি করে কায়মনে আমার ভজন ॥ 

তাহার নিশ্চয়-বুদ্ধি জানিবে নিশ্চয়। 

আর সেই মহাসাধু বলি মান্য হয় ॥ ২৩ ।' 
তথাহি শ্রীমদ্তগব্দগীতায়াং। 

অপি চেৎ স্থছুরাচারে! ভজতে মামনন্যভাক্। 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সঃ॥ ২৩ ॥ 

হরিভক্তিশ্যুক্ত হরিনাম-পরায়ণ। 

দু্বৃত্তি-স্ছুত্তিশালী তারা যদি হন ॥ 
তথাপি তাদের করি নিত্য নমস্কার। 

'সভা-মাঝে সত ইহা বলে বারবার ॥ ২৪ ॥' 



পাষগুলন | ১৯১ 

তথ|ছি বৃহমারদীয়ে। 

হল্সিভক্তি-পরা যে চ হরিনাম-পরায়ণ|ঃ | 

রব ত্তা বা সুধৃত্তা ব। তেষাং নিত্যং নমেনমত ॥ ২৪ ॥ 

কৃষ্ণের নিমিত্ত যদি কোনো! ভাগ্যবান । 

কদাচন পাপ-কার্ধা করে সমাধান ॥ 

তার সেই পাপ ধ্্ম-মধ্যে গণ হয়। 

শ্রীমুখের আজ্ঞা ইথে নাহিক সংশয় ॥ 

আর যদ্দি কেহ কৃষ্ণে করি অনাদর। 

ধন্ম-কার্য করে সদ! হইয়া তৎপর ॥ 

তার সেই ধন ভ্রীকষ্েের মহিমায়। 

পাপ-মধ্যে গণা হয়-কহিন্ তোমায় ॥ ২৫ ॥ 

তথ|হি পদ্মপুরাণে। 

মন্িমিত্ত কুতং পাপমপি ধর্শায় কল্পতে। 

মামনাদৃত্য ধান্মাইপি পাপং স্তান্মত পগ্রভাবতঃ ॥ ১৫ ॥ 

বিঞ্ুভক্তি-হীন হয় যে অধন-জন। 

জানিও বিফল তার বেদ-অধায়ন ॥ 

তীর্থ-পধ্যটনে সেই লভে কিবা ফল। 

তপ-যজ্ঞ-আদি তার সকলই বিফল ॥ ২৬॥ 
তথাহি বৃহম্নারদীয়ে। 

কিছ্বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্ঃ কিমু তীর্থ-নিষেবগৈঃ। 

বিষ্ুভক্তি-বিহীনানাং কিস্তপোতিঃ কিমধ্ববৈঃ ॥ ২৬ ॥ 



১৯২ শ্ীীভক্তিরত্র-হার। 

ধিক কুল যজ্ঞ ব্রত বিফল জীবন । 
বিমুখ হইল জনার্দনে যেই জন ॥ ২৭॥ 

তথাহি শ্রীমদ্তাগবতে। 

ধিগ. জন্ম নস্ক্িবিদ্ যন্তদ্ ধিগ, ব্রং ধিগ. বহুজ্ঞতাং। 
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়া-নক্ষাং নিমুণ! যে তবধোক্ষজে ॥ ২৭ ॥ 

জাতি বিদ্যা মহত্ব রূপ আর যৌবন । 

ভক্তি-পথের কণ্টক এ পঞ্চ অভিমান ॥ 

এই পঞ্চ তাজি লোক ভজ মহাপ্রভু । 

এ সব থাকিলে কৃষ্ণভক্তি নহে কু ॥ ২৮ ॥ 
তথাহি বিষুধন্মোতরে | 

জাতিবিদ্ভ! মহত্ুঞ্চ রূপং বৌবনমেব চ। 

বত্বেন পরিবর্জেত পঞ্চেতে ভক্তি-কণ্টকাঃ ॥ ২৮ ॥ 

ভক্তি বিন্ু নাহি হয় গোবিন্দ-ভজন । 

ভক্তের নিকটে কর ভক্তি উপার্জন । 

মদ অভিমান ছাড়ি যেব! হয় হীন। 

তবে ত কহিয়ে তার ভকতির চিন ॥ 

অভিমান সদা হয় চণ্ডাল-সমান। 

ইহ! জানি অভিমানে দেহ সমাধান ॥ 

তৃণ হতে আপনাকে নীচ করি মান 
তরু"-সম আপনাকে হবে সহবান ॥ 



পাষগু-দলন । ১৯৩, 

অতি দীনহীন দেখি করিবে সম্মান। 

এইমত হ'য়ে সদ! লবে হরিনাম ॥ ২৯ ॥ 

তথাহি শিক্ষার্টকে । 

তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুন] | 

অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ২৯ ॥ 

দীক্ষা ও দৌমক্কা-মহাজ্ঞ্য । 

ওরে ভাই কৃষ্ণ-মন্ত্রে হইয়। দীক্ষিত | 

ভজ গুরু, কৃষ্ণ, কৃষ্চভত্ত অবিরত ॥ 

গুরু-পাদাশ্রয় বিন। সংসার-মোচন । 

কখন কাহারো নাহি হয় কদাচন ॥ ৩০॥ 

তথাহি শ্রীমন্ভীগবতে। 

তম্মাদ্ গুরুং প্রপদ্ে ত জিজ্ঞস্ুঃ শ্রেয় উত্তমং | 
শাবে পারে চ নিষ্কাতং ব্রহ্মখ্যুপশমা শ্রয়ং ॥ ৩৪ ॥ 

মহাঁভাগবত-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী স্থব্রান্মণ । 

সকল-বর্ণের গুরু বেদের লিখন ॥ 

ইনি সর্বলোক-মধ্যে শ্রীহরির ন্যায় 

পৃজনীয় সদাকাল কহিন্ুু তোমায় ॥ 
অতএব নিজ-শ্রেয়ঃ-লাভের নিমিত্ত । 

বৈষ্ব-ত্রাহ্মণ-গুরু করিবে নিশ্চিত ॥৩১॥ 
১৩ 



১৯৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

তথাছি পন্মপুরাণে 

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠে ব্র/ঙ্গণো বৈ গুরুর পাং। 
সর্বেষামেব লোকানামসৌ পুজো! যথা হরিঃ ॥ ৩১ | 

- অবৈষ্ব-গুরু কভু না করিহ ভাই । 
সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ব-গোসাই ॥ ৩২ ॥ 

তথাহি পানে নারদপঞ্চরাত্রে চ। 

অবৈষ্বোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। 

পুনশ্চ বিধিন। সম্যগ. গ্রাহয়েদ টবষ্বাদ্ গুরোঠ ॥ ৩২ ॥ 

সহত্রশ্শাখা বেদ পড়ে, আর ত ব্রাঙ্গণ । 
সর্ব-বিদ্যা আছে, সর্ধ-শান্ত্রেতে নিপুণ ॥ 
অবৈষ্ণব হয় যদি গুরু-যোগ্য নয়। 

শান্সের বচন ইহ! জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩৩ ॥ 

তথাহি পদ্মপুরাণে। 

মহাকুল-গ্রহুতোহপি সর্ব-যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। 
সহন্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্তাদবৈষ্ণবঃ ॥ ৩৩॥ 

সম্প্রদায়হীন অবৈষ্ণব-গুর ভাই ! | 

ছাড়িয়া করহ গুরু বৈষ্ব-গোসাই ॥ 
সম্প্রদায়-ভক্তি-হীন ব্রা্মণ-গুরুর । 

উপদিষ্ট-মন্ত্রে নর যায় অন্ধপুর ॥ ৩৪ ॥ 



পাষগু-দলন | ১৯৫ 

তথাহি পাদ্পে। 

সম্প্রদায়-বিহীন! যে মন্তরান্তে নিদ্ষলা মতা;। 

সাধনৌধৈর্ণ সিধ্যস্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥ ৩৪ ॥ 
"অন্ধপুর”- নরক । 

এক্স মাহ্াত্ময শু ও০ব্ু-ভভ্তি | 

দীক্ষা! লেয়া গুরু-গোসাইর শ্রীচরণ | 

নৈষ্ঠিক হইয়া সদ! করিবে সেবন ॥ 
গুর-গোসাইর পাদপন্-সেবা বিস্তু। , 
রাধাকৃষ্ণ নাহি মিলে তোমারে কহিনু ॥ 

যেই কৃষ্ণ সেই গুরু মহিমায় জান। 

গুর-গোসাইরে নাহি কর জীব-জ্ঞান ॥ 

জীবের উদ্ধার লাগি নন্দ-স্থৃত হরি। 

ভুবনে ভ্রমেন সদ গুরু-রূপ ধরি ॥ 

গুরুতে নৈষ্টিক রতি সদাই রাখিবে। 
ভাগবত-ধন্ম তার নিকটে শিখিবে ॥ 

গুরু-গোরাইর কভু বিক্রিয়া-দর্শনে | 
ছ্বণার্দি কখনে! নাহি করো মনে মনে ॥ 

গুর-গোসাইর প্রতি যার অবিশ্বাস । 

জনমে জনমে তার সব হয় নাশ ॥ ৩৫ ॥ 
তথাহি শ্রুমস্তাগবতে 

খআচাধ্যং মাং বিজানীয়ায়াবমন্তেত কহিচিৎ। 
শ মর্যবুদ্যাহয়েত সর্বদেবময়ে। গুরুঃ॥ 



১৯৬ ' শ্রীশ্রীতক্তিরত্ব-হার । 

তত্র ভাগবতান্ ধন্মান্ শিক্ষেদ্ গর্বাতুদৈবতঃ | 

অমায়য়ানুবৃন্তা যেস্তযোতাতা আদ! হরিঃ ॥ ৩৫ .॥ 

(জিম্বওল-মহ্াজ্ঞাত । 

পাপিলোক বলে-__“বৈঞব বলিব কাহারে? । 

শাস্ত্রে বলে__ববিষুণ উপাসনা যেই করে” ॥ 
হরিনাম-পরায়ণ, পূজয়ে কেশব । 
কৃষ্ণমন্ত্গ্রহণ, বিষ জানয়ে--“বৈষব” ॥ ৩৬ ॥ 

তথাহি পাস্সে। 

হরিনাম-পরো যন্ত্র বিষুপৃজা-পরায়ণঃ । 
কুষ্ণমন্ত্রং যে গৃহতি বিধুওং জানাতি বৈষ্নঃ ॥ ৩৬ ॥ 

শ্রীবিষু-মন্ত্রেতে দীক্ষা লইয়া যে জন। 
করয়ে বিষুর পৃজা হৈয়া এক-মন ॥ 
সে জনে বৈষ্ণব বলি জানিহ নিশ্চয় । 

তাহা ছাড়া আর যত অবৈষ্ব হয় ॥ ৩৭ ॥ 

তথাহি পলুপুরাণে। 

গৃহীত-বিষু্দীক্ষাকে! বিষুঃপুজা-পরে। নরঃ | 

বৈষ্কবোহভিহিতোহভিজেরিতরঃ স্তাদবৈষ্তবঃ ॥ ৩৭ ॥ 

বৈষঃব পরম-্ধর্ম পুরাণের কথা। 
বৈষ্ণব পরম-তপ জানিহ সর্ব! ॥ 



পাষগু-দলন। ১৯৭ 

বৈষব পরামারাধ্য এতিন-ভুবনে । 
বৈষ্ঞৰ পরম-গুরু'কহে সব্বজনে ॥ ৩৮ ॥ 

তথাহি আদিপুরাণে। 

বৈষণবঃ পরসে। (র্শে। টৈষ্চবঃ পরমন্তপ; | 

বৈষ্ৰঃ পরমারাব্যো। বৈষণবঃ পরমে। গুরু; ॥ ৩৮ ॥ 

দম তপ সত্য ধন্ম অমাগ্সধ্য যাগ । 

ধুতি শ্রুতি ক্ষম! লঙ্জ! দান ছ্েষ-ত্যাগ ॥ 

এই বার-গুণে বিগ্র হইয়া শোভন । 

কৃষ্ণ-পাদপদ্প যদি না করে ভজন।॥ 

তবে সেই বিপ্রাপেক্ষ। একান্ত ভকত। 

চগ্ডাল পরম-শ্রেষ্ঠ জানিহ সতত ॥ 
সেই সে করিতে পারে সব্ব-কুলোদ্ধার। 

ওহে ভাই | এই বাক্য জেনে সারাৎসার ॥ 

গর্বব-পূর্ণ বিপ্র নারে ন্বাদহ শোধিতে। 

কুল-উদ্ধারের কথ। রহুক দূরেতে ॥ 
ভকতি-হীনের গণ দস্তের কারণ। 

অতএব সর্বকাল শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ ॥ ৩৯। 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে। ্ 

বানি গুপ-বুতাদর বিনানাত-পাদারবিন্দ-বিমুখাং শ্বপচং বরিষ্ঠং। 

জি র্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুঝাতি স বুলং ন তু তৃরিমানঃ ৩৯। 
1 গু 



৯ শ্রীশ্রীভক্তিরতু-হার। 

কৃষ্ণ কন চারিবেণী ব্রাহ্মণ-কুমার। 
যগ্ঘপি নাহিক হয় ভকত আমার ॥ 

সে কতু আমার প্রিয় হইতে ন। পারে। 
সত্য সত্য সত্য ইহা কহি বারে বারে ॥ 

চগ্ডাল যগ্যপি হয় আমার ভকত। 

সেহ মোর প্রিয় হয় জানিহ সতত॥ 

তাহারে করিবে দান লবে তার ঠাই। 
মোর তুল্য পুজ্য সেহ ভুবনে সদাই ॥ ৪ ॥ 

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে | 

ন মে গ্রিয়ম্চতুর্বেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। 

তশ্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহাং স চ পূজো যথা হহং ॥ ৪* ॥ 

গোবিন্দের প্রতি সদ। ভক্তি করে বর । 

বরণ-সঙ্কর হইলেও পুত তারা ॥ 
আর যার! কৃষ্ণ-পদে ভক্তি না করয়। 

কুলীন হ'লেও তার! মেচ্ছ-তুল্য হয় ॥ ৪১ ॥ 

তথাহি দ্বারকা-মাহাত্যো। 

স্থীর্ম-যোনয়ঃ পৃতা যে ভক্তা মধুহুদনে | 
যেচ্ছ-তুল্যাঃ কুলীনান্তে যে ন ভক্ত! জনার্দানে ॥ ৪১ ॥ 

হরিতক্তিশ্শুন্য জন চণ্ডাল নিশ্চয়। 
হরিভক্ত চণ্ডালে সে সর্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৪২ ॥ 



পাষগু-দলন । ১৯৯ 

তথাহি বৃহযারদীয়ে। 

বিধুভক্ি-বিহ্থীনা যে চাগ্ডালাঃ পরিকীর্তিতাঃ। 

চাগাল! অপি বৈ শ্রেষ্ট। হরিভক্তি-পরায়ণাঃ ॥ ৪২ ॥ 

শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে। 
সেই জন “ভাগবত” জানিহ সংসারে ॥ 
সব্বব-বর্ণে সেই শৃদ্র যে না ভজে হরি। 
সর্ব-শাস্ত্রে এই কথ। কহিছে ফুকারি ॥ ৪৩॥ 

তথাহি পদ্মপুরাণে। 
ন শৃদ্রা ভগবস্তক্তান্তে তু ভাগবতা মতাঃ। 

সর্ব-বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্ত! জনার্দানে ॥ ৪৩ | 

চগাল যগ্যপি ভাই ! কৃষ্ণভক্ত হয়। 

ভক্তিহীন বিপ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে নিশ্চয় ॥ 
যতি যদি হয় কৃষ্ণভক্তি-বিরহিত। 

চগডাল অপেক্ষ। নীচ জানিহ নিশ্চিত ॥ ৪৪ ॥ 

তথাহি নারদীয়ে। 

খবপচোহপি মহীপাল ! বিষে ক্তে। দ্বিজাধিকঃ। 

বিষুভক্তি-বিহীনে! যে! যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥ ৪৪ ॥ 

কৃষ্ভক্ত জাতিতে চগ্ডালে যদি হয়। 

যুনি হৈতে শ্রেষ্ঠ তারে জানিহ নিশ্চয় ॥ 
বিষ ভক্তি-হীন যদি হয়েন ব্রাহ্মণ । 
চগ্ডালেরো৷ নীচমধ্যে তাহার গণন ॥ 



' প্রীঞ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

সর্ব-বর্ণে যেই ভে সেই শ্রেষ্ঠ হয়। 
যে না ভজে সে চগ্ডাল সর্ব-শাস্ত্রে কয় ॥ ৪৫. 

তথাহি পদ্মপুরাণে। 

চগ্ডালোহপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিধুতক্তি-পরায়ণঃ। 
বিষুভক্কি-বিহীনস্ত ছ্বিজোহপি শ্বপচাধম॥ ॥ ৪৫ ॥ 

যোগি-হৃদে বৈকু্ঠেতে নাহি থাকি আমি । 
সদ! ভক্ত-নিকটে রহিয়৷ গান শুনি ॥ ৪৬ 

_ তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে | 
নাহং তিামি বৈকুঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 

মন্তক্ত। যত্র গায়স্তি তত্র ভিষ্ঠামি নারদ | ॥ ৪৬ ॥ 

বংসের পশ্চাতে যেন ধায় ধেনুগণ | 

তেমতি ভক্তের পাছে ধায় জনার্দন ॥ 

ভক্তের পশ্চাতে মুক্তি ধায় স্তুতি করি। 

সত্য সত্য বলে শাস্ত্র দেখহ বিচারি ॥ ৪৭ ॥ 

তথাহি আদিপুরাণে। 

মদতক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পাথিব ]। 

ভক্তানামন্থগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রতিভিঃ সহ ॥ ৪৭ ॥ 

যথায় থাকেন ভাই ! হরিভত্ত-জন । 

্রন্মা হরি শিব আর দেব-সিদ্ধ'গণ ॥ 

তথায় তৎকালে জানি করেন বিজয়। 

নারদপুরাণে ইহ৷ ফুকারিয়া কয় ॥ ৪৮ ॥। 
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তথাহি বৃহন্ারদীয়ে। 

হরিভক্কি-পরো যর তত্র ব্রহ্ম! হরিং শিবঃ। 

তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধা্যা নিত্যং তিট্ন্তি সত্তমাঃ ॥ ৪৮ ॥ 

পদ্পপুরাণেতে আছে পরম সিদ্ধান্ত। 
বৈষ্ব-মহিমা-তত্ব নাহি যার অস্ত ॥ 

ছুইদও কিন্বা একদগু-পরিমাণ। 
বৈষ্ণব-গোসাই যথা হন অধিষ্ঠান ॥ 

সেই স্থানে সর্ধব তীর্থ তপোবন হয়। 

সত্য সত্য পুনঃ সতা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৯ ॥ 
তথাহি পাদ্ো। 

মুহুর্তং বা মুহূর্তাদ্ধং যত্র তিষ্ঠতি বৈষ্ব2। 

সত)ং সত)ং পুনঃ সত্যং ততীর্ধং তত্তপোবনং ॥ ৪৯ ॥ 

সহত্র যাজ্জিক হতে জানিহ নিশ্চয় । 
সকল-বেদান্তবেত্তা জন শ্রেষ্ঠ হয় ॥ 

সকল-বেদান্তবেত্র। কোটীজন হৈতে। 

এক বিষণণভক্ত শ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চিতে ॥ 
শত শত বিষুভক্ত বৈষ্ণব হইতে। 
একাস্ত-বৈষণব এক শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চিতে ॥ 
যাহারা একান্ত-ভক্ত তাহার। শোভন। 

কৃষ্ণের পরম-পণদ প্রাপ্ত জানি হন ॥ ৫০ ॥ 



২০২ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ু-হার। 

তথাহি গারুড়ে। 

সত্রযাজি-সহত্রেভ্যঃ সর্বব-বেদান্ত-পারগঃ | 
সর্ধ-বেদাস্তবিৎ কোট]! বিঝুভক্কে] বিশিষ্যতে ॥ 

টবষ্ঝবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে। 

একাস্তিনস্ত পুরুষ! গচ্ছস্তি পরমং পদং ॥ ৫০ ॥ 

হে অচ্যুত ! তব ভক্ত করিলে অধর্মম । 

তথাপি সে ধন্ম হয় কহিলাম মন্্ম ॥ 
তোমাতে অভক্ত যদি করে ধন্মাচার | 

অধন্ম বলিয়। তাহা জানি অনিবার ॥ ৫১ ॥ 

তথাহি স্কান্দে রেবাথণ্ডে। 

ধর্ম ভবত্যধর্ম্মোহপি কৃতে। ভক্কৈস্তবাচ্যুত || 

পাপং ভবতি ধর্মোহপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে ! ॥ ৫১ ॥ 

নিষ্পাপ উদার কৃষ্ণ-নিষ্ঠ অকিঞ্চন। 
দয়াময় মহাভাগ বৈষঝবের গণ ॥ 

মিয়া সকল লোক করেন পবিব্র। 

এহেতু বৈষ্বগণ হন মহাতীর্ঘ ॥ ৫২ ॥ 

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে। 

তম্মাদেতে মহাভাগ! বেষ্ব! বীত-কল্মষাঃ। 

পুনস্তি সকলণালোকাংঘ্তত্ীর্থমধিকং ততঃ ॥ ৫২ ॥ 

এইমত ভাগবতে কহিছে সঘন । 

পাষণ্ড না শুনে, সাধু আনন্দে মগন ॥ 



পাষগু-দলন | ২৩ 

তীর্থ-সব পবিত্র করিতে হয় মন। 
হাটিয়া বৈষ্ণব করে তীর্থ-পর্য্যটন ॥ 
এহেন বেষ্ব-সঙ্গে ভব-ভয় তরি। 

তাহার কপার ফল কহিতে না পারি ॥ ৫৩॥ 

তথাহি শ্রুমগ্ভাগবতে। 

তেষাং বিচবতাং পঞ্তাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছ়। | 

ভীতম্ত কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥ ৫৩ ॥ 

মহান্ত-ম্থভাব এই তারিতে পামর। 

নিজ-কাধ্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥ ৫৪ ॥ 
তথাহি শ্রীমদ্তাগবতে। 

মহদ্বিচলনং নৃণ।ং গুহিণ।ং দীন-চেতসাং | 

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ ! কল্পতে নান্তথ| কচিৎ ॥ ৫৪ ॥ 

বৈষ্ণব-স্মরণমাত্রে সর্বব-পাপ হরে । 
দর্শন-স্পর্শন-মহিমা! কে কহিতে পারে ॥ ৫৫ ॥ 

তথাহি শ্রীঘস্তাগবতে। 

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সাঃ শুধ্যস্তি বৈ গৃহাঃ। 

কিং পুনঃ দর্শন-স্পশ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ৫৫ ॥ 

নারায়ণ-পরায়ণ বৈষ্বের গণ ।' 

পাপকাধ্যে বদ্ধ নাহি হন কদাচন ॥ 

ভাস্করের ন্যায় তারা হইয়া! উদিত। 

সকল লোকেরে ভাই করেন পবিত্র ॥ ৫৬॥ 



২০৪ জ্রীপ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে। 

লিপ্যন্তে নচ পাপেন বৈষ্ণব! বিষু-তৎপরাঃ | 

পুনস্তি সকলাললকান্ মহতআাংশুরিবোদিতঃ ॥ ৫৬ ॥ 

বৈষ্ব-মহিম1 কিছু কহনে না যায়। 

ভূবন পবিত্র হয় ধাহার কুপায় ॥ ৫৭॥ 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে। 

বাগ গদ্গদ। দ্রবতে যস্ত চিত্তং হসত্যভীক্ষং রোদিতি কচিচ্চ। 

বিলঙ্জ উদগ।য়তি নৃত্াতি চ মদ্রক্তি-যুক্তে। ভূবনং পুনাতি ॥ ৫৭ ॥ 

ইন্দ্র আদি সবার কন্ম-ভোগ হয়। 

কৃষ্ণভক্ত কু নাহি কম্মেতে পড়য় ॥ ৫৮ ॥ 

তথাহি আদিপুরাণে। 

পতততীন্্রাদয়ঃ সর্ব স্বকম্দফল-ভাঁগিনঃ। 

কৃষ্ণভক্তাশ্চ যে কেচিৎ সর্বথ| ন পতস্তাধঃ ॥ ৫৮ ॥ 

হেন বৈষ্ণবের গুণ কব দিব সীম।। 

আনন্দ করিয়। গাও বৈষ্ব-মহিম] ॥ 

অচ্যুতানুরক্ত তারা, তাদের কৃপায় । 

জীবগণ এই ভবে সদ সুখ পায় ॥ ৫৯॥ 

তথাহি শ্রীমদ্তাগবতে। 

ভূতানাঁং দেব-চরিতং ছুঃখায় চ সুথায় চ। 

সখায়ৈব হি সাধুনাং ত্বাদৃশাম্চ্যতাত্বনাং ॥ ৫৯ ॥ 
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দর্শন স্পর্শন সহবাস আলাপন । 

এই সকলের দ্বারা কৃষ্ণতক্তগণ ॥ 

ক্ষণকাল-মধো সাক্ষাৎচণ্ডাল-অধমে। 

পবিত্র করেন ইহ! সত্য জেনে। মনে ॥ ৬৯ ॥ 

তথাহি ব্রহ্গাগুপুরাণে। 

শর্শন-ম্পশনালপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণ1ৎ। 

তক্তণঃ পুনস্তি কষ্স্ত সাক্ষাদপি চ পুকশং ॥ ৬৯ ॥ 

নিজ-কুলাচার যেই করেছে বর্জন। 

আর মহাপাতকেতে লিপ্ত অনুক্ষণ ॥ 

সেহ যর্দ লয় কৃষ্চ-ভক্তের আশ্রয় । 

তাহ। হৈলে কভু তার যন্ত্রণ। না হয় ॥ ৬১ ॥ 

তথাহি ব্রক্মাগুপুরাণে। 

তাক্ত-সর্ব-কুলাগারে। মহাপাতকবানপি। 

বিষ্ঞের্ডক্তং সমাশ্রিত্য নরো নাহৃতি যাতনাং ॥ ৬১॥ 

নয়ন সফল হয় ভক্ত-দরশনে । 

দেহের সার্থক হয় ভক্ত-পরশনে ॥ 
রসনার ফল জানি ভক্তের কীর্তন । 

এহেতু সংসারে সুহুল্লভ ভক্তগণ ॥ ৬২॥ 

তথাহি শ্রীহরিভক্তিনুধোদয়ে। 

অস্ষো: ফলং ত্বাদূ্শ-দশনং হি তম্বাঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ | 
জিহ্বা ফলং ত্বাদৃশ -কীর্তনং হি সুছুল ভা ভাগবতা হি লোকে ৪৬২৪ 



২৯৬ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

কোটিবিধ ক্রিয়া বৈষবের পাদোদক । 

নিস্তার নাহিক কৈলে যোগ-আদি তপ ॥ ৬৩॥ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে। 

রহৃগণৈতৎ তপস। ন যাতি ন চেজায়। নির্বপণাদ্ গৃহাদ বা। 
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্লিহধ্যৈবিন! মহৎ-পাঁদরজোহভিযেকং ॥ ৬৩ ॥. 

গঙ্া-আদি করিয়া যতেক তীর্থ আছে। 

নিরস্তর থাকে তার! মোর ভক্ত-কাছে ॥ ৬৪ ॥ 

তথাহি পল্পপুরাণে। 

যত্র যত্র চ মন্তক্তত্তত্র তত্র স্থানি চ। 

গঙগাদি-সর্ববতীর্থানি বসম্তি তত্র সর্ববদ| ॥ ৬৪ ॥ 

বৈষ্ব-মহিম। কিছু শুন সর্ব জন। 

বার স্মৃতিমাত্রে কোটি-পাপ-বিমোচন॥ 
ধার পাদরঙ্জে লভি গঙ্গাদির জল। 

কি কহিব কত তার পাদোদক-বল ॥ ৬৫ ॥ 

তথাহি স্কান্দে। 

যেষাং ম্মরণমাত্রেণ পাপ-লক্ষশতানি চ। 

দহান্তে নার সন্দেহো। বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ॥ 
যেবাং পাঁদ-রজেনৈ প্রাপাতে জাকবী-জলং। 

নার্শনং ধামুনধব কিং পুনঃ পাদয়োর্জজং ॥ ৬৫ ॥. 
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গরম-কৃপালু শাস্ত কৃষ্ণভক্তগণ। 

কৃষেঃর স্বরূপ তারা--শান্ত্রের বচন ॥ ৬৬॥ 

তথাহি বৃহন্ীরদীয়ে। 

যে বিষু-নিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহ-ততৎপরাঃ। 

সর্বভূত-দয়াযুক্ত] বিষুরূপাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৬৬॥ 

কৃষ্ণ কহে বলি ব্রহ্মা! তোমার সনে । 

নৈবেগ্ত যে খাই আমি ভক্তের বদনে ॥ ৬৭ ॥. 

তথাহি ব্রহ্মপুরাণে। 

নৈবেগ্যং পুরতো ন্তস্তং দৃষ্টেব শ্বীকৃতং ময়! । 
ভক্তন্ত রসনাগ্রেণ রসমশ্গীমি পরজ ! ॥ ৬৭॥ 

তাবৎ সংসারে ফিরে পিতৃলোক সব। 

যাবৎ কুলেতে পুত্র না হয় বৈষব ॥ ৬৮ |. 

তথা স্বন্দপুরাণে। 

তাবদ, ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিও-তৎপরা:। 

যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ স্থতে। নৈব গ্রজায়তে ॥ ৬৮ ॥ 

যাহার কুলেতে হন বৈষ্ণব উদ্ভব । 
স্বর্গে বৃত্য করে তার পিতৃলোক সব ॥ 

কৃতার্থা হয়েন ভাই ! জননী তাহার। 
পৃথিবী বসতি-ধন্ক। হয় জেনে সার ॥ ৬৯ ॥ 



২০৮ শ্রীশ্রীভক্তিরতু-হার। 

তথাহি পদ্মপুরাণে। 

কুলং পবিত্রং জননী কৃভার্থ। বন্ুপ্ধর! সা বসতিশ্চ ধন্থা|। 
নৃত্যস্তি স্বর্গে পিতরোহপি তেষ।ং যেষাং কুলে টষচব-নামধেয: ॥৬৯। 

সম্প্রণায়ী ভাগবত-বিপ্র-সন্নিধানে। 

শ্রীবিফু-মান্্রেতে দীক্ষা করিয়া গ্রহণে ॥ 

বেষ্ব হইয়া সদ। হৈয়। অনুরক্ত। 

অকপটে দেব সদা গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত ॥ 

কলিতে “বৈষ্ণব”-নাম বড়ই ছুল্পভ। 

বনু শাগা যার তার পক্ষেতে সুলভ ॥ 

্রন্ম-রুদ্র-পদ হৈতে বৈষ্ণবাখ্যা বড়। 

এ বাকো সান্দহ ভাই ! কভু নাহি কর॥ ৭০ ॥ 

তথা সৌপর্ণে। 

কলো ভাগবতং নাম ছুর্লভং নৈব লভাতে। 

বক্-কত্র-পদোৎকষ্টং গুরুণা কথিত ময় ॥ ৭৯ ॥ 1 

গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলি যদি কর ঘৃণা । 
তাহার মহিম। কিছু শুন পাপিজনা॥ 

একবার কৃষ্ণনাম বলিলে পাপ ঘায়। 

গৃহস্থ-বৈষব তারা নিররধি গায় ॥ 
দেখদেখি কি মহিমা কহিব তাহার । 
হেন সঙ্গ করে যেই সেই হয় পার'॥ 



পাষগু-দলন। . ২৬৯৯, 

গুহস্থ-বৈষ্বের গুণ শুন রে পামর। 

পদ্পপুষ্প রহে যেন জলের উপর ॥ 
সংসারেতে থাকি তারা করে সঙ্কীর্থন। 

আনন্দে নিস্তরে--পায় গ্রভুর চরণ ॥ ৭১ ॥ 

তথাছি নারসিংহে। 

কষ্ণ-কৃষ্চেতি যে। মাং স্মরতি নিতাশঃ | 

ভঞগং ভিত্ব! যথা পল্সং নরকাদুদ্ধরাম্যহং ॥ ৭১ ॥ 

কত কত জন্ম যি পুণ্য করি থাকে। 

বৈষ্ণবে বিশ্বাস তবে হয় ইহলোকে ॥ ৭২ ॥ 
তথাহি পান্সে | 

মহাগ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রদ্ষণি বৈষুবে। 

শবপ্পপুণ্যবতাং রাঁজন। বিশ্বাসে! নৈব জায়তে ॥ ৭২ ॥ 

€বম্বগ্ুব-সেলা ও ৫বমগুব-সম্যান | 

অজ্ঞুনে কহেন কৃষ্ণ করি সম্বোধন। 

অন্য-দেবে নাহি ভঙ্গ কুস্তীর-নন্দন॥ 
একচিত্তে ভজ তুমি কেবল বেষ্ণব। 

পবিত্র করেন তার। দেবতাদি সব ॥ ৭৩॥ 

তথাহি আদিপুরাণে। 
বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় | ম| ভজস্বান্-দেন্তাঃ। 
পুনস্তি বৈধ্ঃদাঃ সর্ধে সর্বদেবমিদং জগৎ ॥ ৭৩ ॥ 

১৪ 



২১৬ 'শ্রীশ্রীভক্তিরত-হার। 

ভক্ত- সম্মানের কথ করহ শ্রবণ । 

যে কথা-শ্রবণে হয় আনন্দিত মন ॥ 

কৃষ্ণকে গ্ীতির সহ যৈছে ভক্তজন । 

করেন প্রফুল্প-মুখে প্রণাম বন্দন ॥ 
তৈছে শ্ীগোবিন্দ-ভক্ত করিয়। দর্শন। 
যে ভক্ত করেন তারে প্রণাম অচ্চন ॥ 

সেই ভক্তে কৃষ্ণভক্ত বলিয়। জানহ। 

জিলোক তারেন তিনি ভকতির সহ ॥ ৭৪ ॥. 

তথাহি লিঙপুরাণে। 

বিষুণভক্তমথায়াতং যে! পৃষ্টা সুমুখঃ প্রিয়: | 

প্রণামাদি করোত্যেব বাস্ুদেবে যথা তথা | 

স বৈ ভক্ত ইতি জ্ঞেয়ঃ স পুনাতি জগন্রয়ং ॥ ৭৪ ॥ 

ভক্তের কর্কশ-বাক্য করিয়। শ্রবণ । 

ধৈর্য্য ধরি যেবা করে প্রণাম বন্দন ॥ 

বৈষ্ণব বলিয়া তারে জানিবে নিশ্চয় । 

লিজপুরাণেতে ইহ! ফুকারিয়া কয় ॥ ৭৫॥ 

তথাহি লিঙ্গপুরাণে। 

রূক্ষাক্ষর। গিরঃ শৃথন তথ ভাগবতেরিতাঃ। 

প্রণামপূর্বকং ক্ষাত্বা যো বদেদ্ বৈষবে! হি সঃ ॥ ৭৫ ॥ 

নিজ-সাধ্মতে ভক্তগণে যেই জন । 

খাগ্ধদ্রব্য-বস্ত্র-আদি করেন অর্পণ ॥ 



পাষগু-নলন | ২১১ 

নিশ্চয় তাহাকে হরিভক্ত বল! যায়। 
ভক্তপৃজা-কথা এই কৈনু সমুদয় ॥ ৭৬। 

তথ!হি লিঙ্গপুরাণে । 

তোজনাচ্ছাদনং সর্ববং যথাশক্ত্য। করোতি যঃ। 
বিষুভক্তম্ত সততং স বৈ ভাগবতঃ স্তৃতঃ ॥ ৭৬॥ 

যমরাজ্জ কহিলেন শুন দূতগণ !। 
বৈষ্ণব-সেবীকে সদা করিবে বর্ন ॥ 

ধাহাদের গৃহে করে বৈষ্ব ভোজন | 

বাহার! বৈষব-সঙ্গ করে সর্বক্ষণ ॥ 

সেই সব নিম্পাপীর উপর আমার। 

নিশ্চয় জানিহ নাহি কোনো অধিকার ॥ ৭৭॥ 

তথাহি পদ্মপুরাণে। 

বৈষবে! যদ্গৃহে ভুঙ.ক্তে যেষাং বৈষ্বব-সঙ্গিত:। 

তেইপি বঃ পরিহাধ্যাঃ স্থ্যস্তৎংসঙগ-হতকিন্িষাঃ ॥ ৭৭ | 

বৈষবের বশ কৃষ্ণ-_সর্ববশান্ত্রে কয়। 

এই সব জানি ভজ বৈষ্ণব নিশ্চয় ॥ ৭৮ ॥ 
তথাস্ি শ্রীমন্তাগবতে। 

অহং ভক্ত-পরাধীনো! হাম্বতস্ত্র ইব দ্বিজ !। 
সাধুভিগ্রস্ত-হৃদয়ে! ভকৈর্ভক্রজন-প্রিয়ঃ ॥ ৭৮ | 

শ্রীহরি-বুদ্ধিতে যেবা হরিভত্ত-ঞরনে। 
কায়-মনোবাক্যে নিত্য করেন পুজনে ॥ 



২১২ জ্রীশ্রীভক্তিরতু-হার । 

ব্হ্মা-বিষু-শিব-আদি দেব সমুদায়। 
তার প্রতি তুষ্ট হন--কহিন্ু তোমায় ॥ 

হরিন[ম-পরায়ণ হরিপুজা-রত । 

বৈষ্বদিগের সেবাকার্ষো অনুরত ॥ 

সংসারের মাঝে ভাই আছয়ে যাহারা ॥ 

পাপী হইলেও হরি-ধামে যায় তারা ॥ ৭৯ ॥ 

তথাহি বৃহমারদীয়ে। 

হরিভক্তি-রতান্ যন্ত্র হরি-বুদ্ধা গ্রাপূজয়েৎ। 
ত্য তুষ্যস্তি বিপ্রেন্দ্া ! ব্রঙ্গা-বিষুঃ-শিবাদয়ঃ ॥ 

হরিপুজা-রতানাঞ্চ হরিনাম-রতাত্মনাং । 
শুশ্রধাভিরত। যান্তি পাপিনোহপি পরাং গতিং ॥ ৭৯ ॥ 

কৃষ্ণ পুজে বৈষ্ণবের ন! করে পৃজন। 
কভু নাহি হয় কৃষ্ণের প্রলাদ-ভাজন ॥ ৮০ ॥ 

তথাহি পদ্মপুরাণে। 

'অর্চযিত্ব। তু গোবিন্নং তদীয়ানার্চয়েত, যঃ | 

ন সবিঞ্ু-প্রপাদস্ত ভাজনং দাস্তিকঃ স্থৃতঃ ॥ ৮০ ॥ 

আর এক কথ ভাই ! শুন দিয়! মন । 

সর্র্বদেব-পৃজা হৈতে শ্রেষ্ঠ কৃষণর্চন ॥ 
কৃষ্ণঃ-সেবা হইতে বৈঞ্চব-সেবা বড়। 

পুরাণে কহিল সত্য: এই কথা দঢ় ॥ ৮১ ॥ :. 



পাষগু-্দলন ২১৩ 

তথাহি পদ্মপুরাণে। 

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোয়ারাধনং পরং | 

তশ্মাৎ পরতরং দেবি ! তদীয়ানাং সমর্চনং ॥ ৮১ ॥ 

প্রাতে উঠি করে যেব। বৈষ্ণব-বীর্তন। 

শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-তুল্য হয় সেই জন ॥ ৮২ ॥ 

তথাহি গ্বারক|-মাহাত্যযে। 

নিতযং ষে প্রাতরুখায় বেষ্চবানান্ত কীর্ভনং। 
কুর্বস্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণ-তুল্যাঃ কলৌ বলে ! ॥ ৮২ ॥ 

৫শ্রগব্র-নিন্দাদিল দো 

যেই সব মৃঢ়-বুদ্ধি মানবের গণ। 
বৈষ্বগণের ভাই ! করয়ে নিন্দন ॥ 

তাহার! জানিহ পিতৃগণের সহিত । 

রৌরব-নরকে হয় নিশ্চয় পতিত ॥ ৮৩ ॥ 

তথাহি স্কান্দে। 

নিন্দাং কুর্বন্তি যে মুঢ়া বৈষ্বানাং মহাতুনাং। 

পতস্তি পিতৃভিঃ সার্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥ ৮৩॥ 

প্রভাতে বৈষব-সব ক্ষিতি-তলে বুলে। 
কফ ভজ, কৃ ভজ'-_সর্বজীবে বলে ॥ 



২১৪ প্রীশ্রীভক্তিরত্বহার। 

না শুনি তাহার বোল মায়ার কারণে । 

পাপ-পুণ্যে রত লোক হত তিনগুণে ॥ 

যমের প্রহার তার ন। হয় খগ্ডন। 

যাবৎ না! ভজে গুর-বৈষ্ব-চরণ ॥ 

না ভজয়ে পাপিলোক নিন্দা করে সব। 

যমদূত-হাতে সেই পায় পরাভব ॥ 
বৈষ্বেরে দেখি যেই পাপী নিন্দা করে। 

শত শত পাপ আসি সে পাপীরে ধরে ॥ ৮৪ ॥ 

তথা স্বন্দপুরাণে। 

নিন্দস্তি যে হরে ক্তান্নরাঃ পাপেন মোহিতাঃ। 

পৃথিব্যাং যানি পাপানি গৃহুস্তি তে নরাধমাঃ ॥ ৮৪ ॥ 

মোর ভক্ত দেখি যেব। দোষ-দ্টি করে। 

সেই মহাপাপী যায় নরক-ভিতরে ॥ ৮৫ ॥ 

তথাহি স্কান্দে। 

নিন্দাং কৃুর্বস্তি যে মূঢ়। বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং। 

প্তন্তি পিতৃভিঃ সার্ং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥ ৮৫ ॥ 

বৈষ্বের নিন্দা কৈলে সর্বনাশ হয় । 
আয়ু শ্রী যশ ধন্ম লোকাশিষ ক্ষয় ॥ 

আর যত শ্রেয়; কোটি জন্মের সঞ্চয় । 
অধিক কি কব কষ্ণভক্তি দূরে যায় ॥ ৮৬ ॥ 



পাষগুশলন। ১৫ 

তথাহি শ্রীমত্তাগবতে। 

আধু; শ্রিয়ং যশে! ধন্মং লোকানাশিষ এব চ। 
তস্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৮৬ ॥ 

যাহার! বৈষ্বগণে করয়ে প্রহার । 

তাহাদের প্রতি দ্বেষ করে অনিবার ॥ 

কভু নাহি করে তাহাদের সমাদর । 
তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় নিরস্তর ॥ 
তাহাদের দেখি নাহি করয়ে আনন্দ। 

নরকে পড়য়ে ভাই ! সেই সব মন্দ ॥ ৮৭॥ 

তথাহি স্বনাপুরাণে। 

হস্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি ঠরষ্ণবান্নাভিনন্দতি। 
ক্রধাতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পততানি ষটু ॥ ৮৭ ॥ 

বৈষ্বের অপমান করে যেই জন। 

তার প্রতি তুষ্ট নাহি হন নারায়ণ ॥ ৮৮॥ 

তথাছি দ্বারক।-মাহাত্যো ৷ 

পুজিতো! ভগবান্ বিধুর্জন্মান্তর-শতৈরপি। 
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা! বৈষ্ণবৰে চাপমানিতে ॥ ৮৮ ॥ 

বৈষ্ণব দেখিয়। গ্রীতি আদর সহিত । 

শয্যা হৈতে নাহি উঠে হৈয়! সাবহিত ॥ 
সেই জন নরকের অতিথি নিশ্চয় । 

ব্রাহ্মণের প্রতি ইহ! যম-রাজা কয় ॥ ৮৯ ॥ 



২১৬ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার ৷ 

তথাহি পদ্মপুরাণে। 

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাত্যুখখানং করোতি যঃ। 

প্রণয়াদরতো| বিগ্র ! স নরে! নরকাতিখিঃ ॥ ৮৯ ॥ 

কৃষ্ণকৃষ্ভক্ত-নিন্দা করিয়া শ্রবণ । 

তথ। হৈতে যেবা নাহি করে পলায়ন ॥ 

সে জন সুকৃত-চাত হইয়া নরকে । 

নিশ্চয় পড়য়ে ভাই ! কহিম্থ তোমাকে ॥ ৯* ॥ 

তথাহি শ্রুমদ্তাগবতে। 

নিন্দাং ভগবতঃ শৃংস্তৎপরস্ত জনস্তা ব|। 

ততে। নাপৈতি যঃ সোহপি যাঁত্যধঃ সুরুতাচ্চ্যাতঃ॥ ৯০ 

ভক্ত-পদরজ আর ভক্ত-পদজল । 

ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ তিন মহাবল ॥ 

বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা! না নোয়ায় মুণড। 

তাহার মস্তক পড়ে নরকের কুণ্ড ॥ ৯১ ॥ 

তথাহি পান্মে। 

দৃ! তু ভগবস্তক্তান্ প্রণামং ন করোতি যঃ। 

বিনই-সর্ধবধশ্খশ্চ সযাতি নরকং ঞরুবং ॥ ৯১ ॥ 

শ্রীকষ-চরণারবিন্দে হৈল ধার মন। 
তারে শুদ্রজ্ঞান কৈলে যমের বন্ধন ॥ 



পাবগ-দলন।' উপ 

নিষাদ শ্বপচ শুদ্র হরির ভকতে। 

নীচ-জাতি করি মানে যায় নরকেতে ॥ 

তাহারে সামান্ত-রূপে কভু না হেরিবে। 
কৃষ্ণভক্ত বলি তার বন্দনা করিবে ॥ 

কৃষ্ণভক্তে নীচ-জ্ঞানে যে করে দর্শন । 

নিশ্চয় তাহার হয় নরকে পতন ॥ ৯২ ॥ 

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে। 

শৃদ্রং বা ভগবভ্তক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। 

বীক্ষতে জাতি-সামান্তাৎ সযাতি নরকং ক্রুনং ॥ ৯২ ॥ 

বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা জাতি-বুদ্ধি করে। 

তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে ॥ 

নরকে তাহার বাস জানিহ নিশ্চয়। 

ফুকারি ফুকারি ইহ! সর্ববশাস্ত্রে কয় ॥ 

যেই মূর্খ শাস্ত্রের বচন চাহে কথা । 
কত ঠাই আছে শ্লোক শাস্ত্রেতে সর্বথা ॥ ৯৩ ॥ 

তথাহি বিষুপুরাণে। 

অচ্চ্যে বিষ্কৌ শিলাধীগুরুষু নরমতির্বৈষণবে জাতিবুদ্ধ- 
বিষ্গোব1 বৈষ্ণবানাং কলি-মল-মথনে পাদতীর্থেহসুবুদ্ধিঃ | 

বিষ্ঞোনিম্মালয-নায়োঃ কলুষ-দহনয়োরপ্-সামান্ত-বুদ্ধি- 

বিষে সর্বেশবরেশে তদিতর-সমধীর্ঘন্ত বা! নারকী সঃ॥ ৯৩॥ 



২১৮ প্রীক্রীভক্তিরত-হার। 

অতএব কর ভাই ! বৈষ্বব-পৃজন। 
বৈষ্ব-নিন্দা্দি দূরে করিয়া বর্ন ॥ 
কৃষ্ণভক্ত-জনে যেবা করে উপহাস। 

ধন অর্থ যশ পুত্র তার হয় নাশ ॥ ৯৪॥ 

তথাহি স্কন্দপুরাণে। 

যে! হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্বম ! | 

কর়োতি তস্ত নশ্তস্তি অর্থ-ধর্ম-যশঃ-স্থতাঃ ॥ ৯৪ ॥ 

আাঞ্ুঙনক্ষ-স্মাহাক্ঞায | 

আমার হৃদয়ে থাকে সাধু নিরস্তর। 
_ সাধুহৃদে বাস মম শুন বিপ্রবর !॥ 

ভক্তগণ আম! বই কিছু নাহি জানে। 

ভক্ত-সম প্রিয় মোর নাহি ব্রিভূবনে ॥ ৯৫ ॥ 

তথাহি শ্রীমন্ভাগবতে। 

সাধবে। হৃদয়ং মহাং সাধৃনাং হদয়ত্বহং | 

মদন্তত্তে ন জানস্তি নাহং তেভ্যে! মনাগপি ॥ ৯৫ ॥ 

সাধুগণ-সন্নিধানে সদ। সব্বক্ষণ। 
গমন করিবে নিজ-মলল-কারণ ॥ 

যদি তার! কিছু নাহি দেন উপদেশ । 
তথাপি তথায় স্থখ পাইবে বিশেষ ॥ 



পাও ্দলন। ২১৯ 

পরস্পর মিলি ন্বচ্ছন্দেতে সাধুগণ। 

করিবেন যাহা যাহা কথোপকথন ॥ 

তাহাদের উপদেশ তাহাই যে হয়। 

বশিষ্টের বাক্য ইহ! মিথ্য। কতু নয় ॥ ৯৬॥ 

তথাহি বাশিষ্টে। 

সদ। সন্তোহভিগন্তব্য। যগ্যপুাপদিশস্তি ন। 

যা হি শ্বৈর-কথাস্তেষামুপদেশ! ভবস্তি তাঃ ॥ ৯৬ ॥ 

রবির দর্শনে যৈছে আখির বন্ধন । 
কদাপি নাহিক রয়--জেনো সর্বক্ষণ ॥ 

সেইরূপ সাধু-সকলের দরশ্নে । 

জীবের সকল বন্ধ হয় বিমোচনে ॥ ৯৭ ॥ 

তথাহি শ্রীম্্াগবতে। 

সাধুনাং সম-চিন্তানাং স্থতরাং মত্রুতাত্মনাং। 

দ্শনায়ো ভবেদ্ বন্ধ: পুংসোহক্ষোঃ সবিতুর্ষথ! ॥ ৯৭ ॥ 

ীর্থসেবা মুর্তিসেবা করিতে করিতে। 
অনেক দিবসে মন পারে সে শোধিতে ॥ 

সাধুর দর্শন-মাত্রে পাপ দূরে যায়। 

দর্শনে পবিত্র করে সাধুমহাশয় ॥ ৯৮ ॥ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে। 

-ন হাম্ময়।নি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ । 

“তে পুনন্ত্যরু-কালেন দশনাদেব সাধবঃ ॥ ৯৮ ॥ 



2২5 শ্রীশ্রাভক্তিরত্ু-হার। 

গীতা-পাঠ গোবিন্দের স্মরণ-কীর্তনে | 
তীর্থকোটি-ফল পায় বৈষ্ণব-দর্শনে ॥ ৯৯ ॥ 

তথাহ্ছি পান্সে। 

গীতায়াঃ গ্লোক-পাঠেন গোবিন্দ-স্থৃতি-কীর্তনাৎ। 

বৈষ্ঞবাঁলোঁকনেনৈব তীর্থকোটি-ফলং লভেৎ ॥ ৯৯ ॥ 

বৈষ্ব-সঙ্গের কথা করহ শ্রবণ । 

যে কথা-শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন ॥ 

বৈষ্ব-সঙ্গমে হয় পাপ-নিবারণ। 

সব্বব স্মঙ্গল ভাই হয় সংযোজন ॥ 

যশোরাশি সুবিস্তার চারিদিকে হয়। 

বৈষ্ণব-সঙ্গের ফল এই স্ুনিশ্চয় ॥ ১০০ ॥. 

তথাহি পাদ্ছোে। 

অপাকরোতি ছুরিতং শ্রেয়; সংখোঁজয়তাপি। 

যশে। বিস্তারয়ত্যাশু নৃণ।ং বৈষ্ব-সঙ্গমঃ ॥ ১০ ॥ 

শ্রীঅচ্যুতে কহিলেন রাজা যুচুকুন্দ । 

আপনার অনুগ্রহে যখন মুকুন্দ !॥ 

সংসারি-জনার হয় এ সংসার ক্ষয়। 
তখনি তাহার সাধু সহ সঙ্গ হয় 
সাধু-সঙ্গ হব। মাত্র সাধুদের গতি । 
গোপী-লঙ্গমীপতি আপনায় হয় মতি ॥ ১০১ & 



পাষগু-দলম। ২২১ 

তথাহি শ্রমন্ভীগবতে। 

ভবাপবর্গো। ভ্রমতে| যদ! ভবেজ্জনন্ত তহাচত ! সৎ-সমাগম| 

মং-সঙগমো। বহি ভদৈব সদগতৌ পরা বরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ১৯১ ॥ 

সাধু-সঙ্গ সাধু-সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। 

লবমাত্র সাধু-সঙ্গে সর্ব-সিদ্ধি হয় ॥ ১০২॥ 

তথাহি শঙ্করাচা্ধাকৃত-মো হমুধগরে 

নলিনীদল-গত-জলমতি-তরণং তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলং | 

ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেক! ভবতি ভনার্ণব-তরণে নৌকা ॥ ১০২। 

কপিল-গোস ই পুর্ব মাতাকে শিখাইল। 
সাধু-সঙ্গ-মহিম। বিন! অন্য ন। কহিল ॥ ১০৩॥ 

তথাহি শ্রীমদ্তাগবতে। 

সতাং প্রসঙ্গ নম বীর্যাসম্বিদে! ভবন্তি হং-কর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । 

তজ্জোষণ।দাশ্বপবর্গ-ব্মুনি শ্রঙ্কা! রতিরক্িরমু ক্রমিষ্যতি ॥ ১০৩॥ 

আরে! দেখ কুবেরের পুত্র ছুই জন। 
সাধু-্দরখন-বর করিল প্রার্থন ॥ ১০৪ ॥ 

তথাহি শ্রাম্ভাগবতে। 
ণী গুণান্থকথনে শ্রধণৌ কথাধাং হস্তো চ কর্ন মনন্তর পাদয়োন?ঃ | 

তাং শিরস্তব নিবাসজগৎ-প্রণামে দৃষ্টি: সতাং দর্শনেহস্ত ভবত্বনূনাং ॥১*৪। 

সাধু-নঙ্গে অবৈষ্বগণ ভক্ত হয়। 
অগঙ্গার জল যেন গঙ্গাতে গড়য়॥ ১০৫ ॥ 



৬৬১৯ ' স্রীপ্বীভক্তিরত্ব-হার । 

তথাহি আরদিপুরাণে। 

সাধুসঙ্গ-পরিষঙ্গাদমাধোরপি সাধুতা। 
অগালমপি গাঙ্গং স্তাৎ গঙ্গায়াং পতিতং পয়ঃ ॥ ১*৫ ॥ 

ভত্ত-সকলের সঙ্গ-লেশের সহিত। 

স্বর্গ মোক্ষ তুল্য নাহি করি কদাচিৎ ॥ 

হেন ভকতের কৃপ! পাইল যে জন। 

তাহার ভাগ্যের কথ ন। যায় কথন ॥ ১০৬ ॥& 

তথাহি শ্রীমদ্তাগবতে। 

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গ নাপুনর্ভবং | 

ভগবৎসঙ্গি-সঙগত্ত মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১*৬ ॥ 

আলঙল--সত্জন্ন ছোম্ষ। 

অসতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তি-হীন। 

সেহ যদি সদাচারে হয় পরবীণ ॥ 
তথাপি তাহার নাহি শুভ-গতি হয়। 

ভাগবত-বাক্য ইহ মিথ্যা কতু নয় ॥ ১০৭ ॥ 

তথাহি শ্রীমস্তাগবতে। 

ভগবস্তুক্তি-হীন! যে মুখ্যাসম্তস্ত এব হি। 

তেষাং নিষ্ঠ। শুভ। কাপি ন স্তাৎ সচ্চরিতৈরপি ॥ ১৯৭ ॥ 

অসাধু-সঙ্গেতে সত্য শৌচ মৌন শম। 
দুয়া বুদ্ধি লঙ্দা শোভা যশ ক্ষমা দম ॥ 



পাষগু-্দলন | ২২৩ 

এ্বরধ্য প্রভৃতি ভাই ! সব যায় নাশ। 

অতএব নাহি কর অসাধু-সম্ভাষ ॥ ১০৮ ॥ 

তথাহি শ্রমদ্তাগবতে। 

সতাং শৌচং দয়া! মৌনং বুদ্ধি; শ্রীধশঃ ক্ষমা । 
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ যাতি সংক্ষয়ং॥ ১৯৮ ॥ 

শিশ্োদর-পরায়ণ অসাধু-সহিত। 
সংসর্গ কখন যদি কর কদাচিৎ ॥ 

তাদের সংসর্গে ভাই অন্ধতম কৃপে। 
নিশ্চয় পতন হবে কহিনু স্বরূপে ॥ 

অন্ধের অনুগত অন্ধ যেরূপ পড়য়। 

তদ্রেপ পতন তার জানিহ নিশ্চয় ॥ ১*৯ ॥ 

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে | 

সঙ্গং ন কুরধযাদসতাং শিশ্লোদর-তৃপাং কচিৎ। 

তশ্তাম্ুগন্তমস্তন্ধে পতত্যন্ধান্গোহন্ধবৎ ॥ ১০৯ ॥ 

চগ্ডাল-অধম--অবৈষ্ঞব যে ব্রাহ্মণ । 

তার দরশন দূরে করিবে বর্জন ॥ ১১০ ॥ 

তথা পাগ্ে। 

অবৈষ্ণবাস্ত যে বিপ্রাশ্চাগুলাদধমাশ্চ তে। 

তেষাং সন্দ্শনালাপং দুরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ১১০ ॥ 



-২২৪. শ্রীশ্রীভক্তিরত্-হার। 

পদ্পপুরাণেতে শ্লোক আছয়ে বিস্তর । 

শুনিয়া পাষণ্ডীগণ না করে উত্তর ॥ 

অবৈষ্ণব-পাণ্তিত্য সর্বশান্ত্র-সমন্থিত। 

তথাপি তাহার বাক্য না হয় গৃহীত ॥ 

কুককুর-উচ্ছিষ্ট ঘৃত হয় ত যেমন। 
অতএব তাহা কেহ না করে গ্রহণ ॥ ১১১ ॥ 

তথাঠি পাদ্ছে। 

অবৈষ্ণবশ্ত পাণ্ডিত্যং সর্ববশান্্-সনন্বিতং | 

বাক)ং তস্ত ন গৃহীয়াৎ শুন|লীঢং হবিধথ| ॥ ১১১ ॥ 

অসতের সঙ্গে যি করে আলাপন । 

দর্শন স্পর্শন কিম্বা! করয়ে ভোজন ॥ 

তাহাতে সকল পাপ হয় ত বিস্তার । 

জল-মধ্যে তৈল যেন করয়ে সঞ্চার ॥ ১১২ ॥ 

তথাহি স্বন্দপুরাণে। 

আলাপাদ্ গাত্র-সংম্পর্শাৎ নিশ্বনাৎ সহ ভোজনাৎ। 

সঞ্চরস্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাস্তন ॥ ১১২ ॥ 

সপ্প ব্যান কুস্তীরের আলিঙ্গন লিহ। 
তবু অন্যদেব-সেবীর সঙ্গ ন৷ করিহ ॥ ১১৩। 

তথাহি বিষুরহন্তে 

“আলিজনং বরং মন্তে ব্যাল-ব্যাপ্ব-জলৌকসাং। 
ন সঙঃ শল্যশ্যুক্তানাং নান।-দেবৈকসেবিনাং ॥ ১১৩ ॥ 



পাষগু-দলন। ২২৫ 

স্বাজ-মাকা কত । 

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার | 

নাম বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥ ১১৪ ॥ 

তথাি বৃহ'্রারসীয়ে। 

হরেনণম ভয়েন্গাম হরেনণমৈৰ কেবলং | 

কলো নাক্য্যেব নান্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরপ্ঠথ। ॥ ১১৪ ॥ 

কলিতে “গাবিন্দ-নামে যত পাপ হরে। 

লোকেতে পাতক তত করিতে ন। পারে ॥ 

কন্ম-মন-বাক্োোন্ভব পাপ তত নাই। 

যত পাপ “কৃষ্-নামে নাশ করে ভাই ॥ 

অতএব সব ছাড়ি “শ্রীগোবিন্ব-নাম । 

মনে প্রাণে এক্য করি বল অবিরাম ॥ ১১৫ ॥ 

তথাকি স্কানদে। 

তন্নান্তি কম্মজং লোকে বাগ জং মানসমেব বা। 

যন্স ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ-কীর্ভনং ॥ ১১৫ ॥ 

কলিষুগে ঝ্রিগোবিন্দ'-নাম+নঙ্থীর্তনে । 
যেমন পবিভ্র হয় মানব্র গণে॥ 
তেমন পরিজ্র তণ্তকচ্ছু চান্দ্রায়ণ। 

পরাকাদি-ব্রতে ভা না! হয় কখন ॥ ১১৬ : 
৯৪৫ 



২২৬ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ু-হার । 

তথাহি ব্রঙ্গাওুপুরাণে। 

পরাক-চান্্রায়ণ-তপ্রর্ছেন” দেহ-শুদ্ধির্ভবতীহ ভাদৃক্। 
কলে সকৃন্মাধব-কীর্তনেন গোবিন্দ-নায়া ভবতীহ যাদৃক্ ॥ ১১ 

সর্ব-কাল সর্ব-স্থানে কিষ্ণশনাম যত। 

আনন্দেতে সঙ্গীর্তন করিৰে সতত ॥ 

কষ “হরি” “বিষণ নাম-কীর্তনেতে ভাই | 

কালাকাল অশৌচাদি বিচার যে নাই ॥ 

কৃষ্ণের যতেক নাম মানবের গণে। 

সম্তত পবিভ্র করে জেনে। মনে মনে ॥ 

অতএব শুদ্ধাশুদ্ধ না করি বিচার । 

শ্রীকৃষ্ণ 'গোবিন্দ' নাম কর অনিবার ॥ ১১৭ 

তথাহি স্কান্দে পাদ্মে বিষুঃধন্মোত্তরে চ। 

চক্রাযুধস্ত নামানি সদ! সর্ধবন্ত্ কীর্তয়েৎ। 

ন শৌচং কীর্তনে তশ্ত স পবিভ্রকরো যত: ॥ ১১৭ ॥ 

সংসারের মধ্যে ভাই শ্ত্রীহরি-কীর্তন ৷ 

উত্তম তপস্তা! ইহা কহে মুনিগণ ॥ 
বিশেষ কলিতে কৃষ্ণ-শ্ীতির কারণ । 

সর্বদ। করিবে হরিনাম-সঙ্গীর্তন ॥ ১১৮ ॥. 

তথাহি স্কান্দে। 

তথাচৈবোত্বমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্তনং। 
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিধুগ্রীত্যৈ সমচরেৎ ॥ ১১৮ ॥. 



পাষণঁ-দলন। ২২৭ 

কলিষুগে ধর্মে কর্মে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি নয়। 
নিশ্চয় জানিহ--“কৃষ ভঞ্জিলে সে হয় ॥ 

সত্যেতে বিষুর ধ্যানে জীব যুক্ত হয়। 
ত্রেতা-যুগে যজ্জে মুক্ত _জানিহ নিশ্চয় ॥ 
দ্বাপর-যুগেতে মুক্ত কৃষ্ণের সেবনে । 

কলিতে কেবল হরিনাম-সক্কীর্তনে ॥ ১১৯ ॥ 

তথাহি শ্রীমন্ভাগবতে। 

কতে যন্ধ্যারতে! বিধুরং ভ্রেতায়াং যজতে! মখৈঃ। 

ঘাপরে পরিচ্যায়াং কলৌ তন্ধরি-কীর্তনাৎ ॥ ১১৯ ॥ 

গ্রহণ-কালেতে করে কোটী-গাভী দান। 
কাশীতে প্রয়াগে কল্পকাল-অবস্থান ॥ 

যজ্ঞাযুত সুমেরু-সমান সোনা-দান । 

তথাপি না হয় কিষ্ণ-নামের সমান ॥ ১২০ ॥ 

তথাহি পান্ে। 

গে-কোটি-দানং গ্রহণেযু কাশী-গ্রয়াগ-গল্গাযুত-কল্পবাঁসঃ। 
যক্ঞাহুতং মেক্-মুবর্ণ-দাঁনং গোবিনা-নায়া ন কদাপি তুল্যং ॥ ১২৯ ॥ 

নামাভাসে মুক্ত হয় কহে ভাগবতে। 

নাহিক অন্তথ। ইথে জানিহ নিশ্চিতে ॥ ১২১ ॥ 

সথাহি শ্রীমত্তাগবতে। 

অত্যন্ভুতমিদং জ্।নং হরেন মানু কীর্তনং। 

জজামিগোহপি সন্কেতং বত কৃত্ব। হরিতাং গতঃ ॥ ১২১ ॥ 



২৮ : স্রীশ্ীতক্তিরত্বহার | 

নামই পরম-বন্ধু নাম পরম-্ধন্ম । 

জগতের গতি নাম কহিলাম মন ॥ ১২২ ॥ 

তথাহি আদিপুরাণে। 

নামৈৰ পরমো ধর্ম্মে। নামৈব প্রমন্তুপঃ । 

নামৈব পরমো বন্ধুননামৈব জগতাং গতি ॥ ১২২ ॥ 

মোর নাম তোর্জ করে অন্য আচরণ । 

সেই কন্মে বন্ধ, স্থখ নহে কদাচন॥ ১২৩॥ 

তথাহি বিষুধন্মে।ত্ুরে। 

ত্যক্ত।1 চ মম নামানি কুর্ববস্তি কন্ম চাখিলং | 

কম্মণ। তেন বদ্ধান্তে ন স্থখায় কদাচন ॥ ১২৩॥ 

দান-ব্রত-তপ-আদি তীর্থ-পর্য্যটটন । 
যাগ যজ্ঞ জ্ঞান-চচ্চা দেবতা সঙ্জন ॥ 

এ-সবার শক্তি যত পাপ-বিনাশন । 

আকবিয়। কৃষ্ণ করে ম্বনামে স্থাপন ॥ ১২৪ রর 

তথাহি স্কান্দে। 

দ্ানস্ব্রত-ত পশ্তীর্ঘযাত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ | 

শক্তয়ে! দেব"্মহতাং সর্ববপাপ-হরাঃ শুভাঃ ॥ 

রাজহ্য়াশ্বমেধানাং জ্ঞানশ্তধ্যাত্মবস্তনঃ । 

'আকৃত্য হরিণ! সর্ববাঃ স্থাপিতাঃ স্বেবু নামস্থ ॥ ১২৪ ॥ 



পাষগু-দলম। ২২৯ 

কৃঞ্$-কথ। ছাড়ি যেব। অন্য কথ। শুনে । 

শৃকর-সমান হয় শীস্ত্রর বচনে ॥ ১২৫ ॥ 

তথাহি শ্রীমদ্ভাগৰতে। 

নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচুত-কথাস্তুধাং । 
হিত্ব। শৃথন্ত্যসদগাথাঃ পুরীষমিব বিড় ভুজঃ ॥ ১২৫ ॥ 

অন্য-দেল্বতান্র নেবেছ্যভক্ষপ-ন্নিজ্ৰেঞ্ধ। 

বিষুর নৈবেছ্ঠ হয় পরম-পাবন। 
সবিশেষ জানে দেব-ঝধি-সিদ্ধগণ ॥ 

অন্যব্দেব-নৈবেছ্য কভু না করে। ভক্ষণ। 
খাইলে করিতে হবে জেনো চান্দ্রায়ণ ॥ ১২৬ ॥ 

তথাহি স্কান্দে। 

পাবনং বিু-নৈবেদ্ধং সবরসিদ্ধ্ষিভিঃ স্ৃতং | 

অন্ত-দেবস্ত নৈবেদ্ধং ভুক্ত. চাল্জরায়ণং চরেৎ | ১২৬ ॥ 

বৈষ্ণব স্ুবুদ্ধি অতি হয় যেই জন । 
অন্যদেব-নৈবেদ্যাদি না করে গ্রহণ ॥ 

স্পর্শ নাহি করে তাহা না করে দর্শন । 

তক্ষণ ন! করে কত বৈষ্ণব যে জন ॥ ১২৭ ॥ 

তথাহি পাদ্সে। 

নৈবেছ্ধ-গ্রহণ-ম্পর্শ-দর্শনং ভক্ষণং তথ]। 

দেবতানাঞ্চ যৎ পেরং ন কৃুর্য]াদ বৈষঃসঃ সুধী; ॥ ১২৭ ॥ 



২৩০ আীত্রীভক্তিরত্ব-হার। 

কপ ব্যোপদেশ। 

গোবিন্দ-ভজন আর গোবিন্দ কীর্তন। 

জীবের স্বধর্মা এই- শাস্ত্রে নিরূপণ ॥ 

খগ্ডিতে শাস্ত্রের বাকা সাধ্য আছে কার। 

শ্বীক্-ভজন বিন! গতি নাহি আর। 

ভক্তি বিনু নাহি হয় গোবিন্দ-ভজন। 

ভক্তের নিকটে কর ভক্কি উপার্জন । 

শ্ীগুরু-বৈষণবে রতি পরম উপায়। 
রত হও গুর-কৃষ-বৈষ্ব-সেবায়। 

এই সব তত্ব ভাই ! শুন দিয়া মন। 

শাস্ত্রমতে কহিলাম পাষগু দলন ॥ ১২৮ ॥ 

ইতি প্রতুপাদ শল*রামচন্্-গো স্বামী ও পৃক্গাপাদ প্রীন-কৃষম। 

বাবাজী-মহোদয়-কৃত পাষগু-দলন হইতে সংগৃহীত 
পাধও্ড-দলন সমাপ্ত । 



ীস্রীস্তবমালা। ২৩) 
উীক্্ীগুরুুদে বাস্টকহ। 

( এই অষ্টক প্রত্যহ ভোরবেলা উচ্চৈংস্বরে অবশ্ঠ পাঠ্য) 

সংসার-পাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বং । 

্রাপ্ন্ত কল্যাণ-গুণার্ণবন্য বন্দে গরোঃ শ্রীচরণারবিন্রং ॥ ১। 

মচাগ্রাভোঃ কীর্তন-নৃতা-গীত-বাদিত্র-মাছ্াম্মনসো রসেন। 

বোমা্চ-কম্পাশ্র-তরঙ্গভাজে বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ২। 

ঈবিগ্রহারাধন-নিতা-নানা-শুঙ্গার-তনন্দির-মাঞ্জনাদৌ । 

ক্তদ্য ভক্তাংশ্চ নিযুগ্জীতোইপি বন্দে গুরোঃ শ্ীচরণারবিন্দং ॥ ৩॥ 

চতব্বধ-শ্রীভগবং-প্রসাদ-স্থাদন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্ত-সক্ঘান্। 

রত তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দ গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্বং ॥ 8 ॥ 

শ্ররাধিকা-মাধবয়োরপার-মাধুষা-লীলা-গুণ-রূপ-নাম়্াং। 

পরতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরো!ঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৫ ॥ 

নিকুপ্জ-যুনো৷ রতি-কেলি-সিদ্ধো য। যালিভিযুক্তিরপেন্দণীয়। | 

তত্্রাতি-দাক্ষ্যাদতি-বল্পভসা বন্দে গুরোঃ শ্রাচরণারবিন্দং ॥ ৬॥ 

সাক্গাদ্ধরিত্েন সমস্ত-শাষৈরুত্তস্তথ। ভাব্যত এব সন্ভিঃ। 

কিন্ত গ্রভোর্ধঃ প্রিয় এব তসা বন্দে গুরোঃ প্রীচরণারবিন্বং ॥ ৭॥ 

য্য প্রসাদাদ ভগবং-প্রসাণো যস্যা প্রসাদার গতিঃ কুতোহপি। 

ধায়নস্তবস্তপ্য যশক্িসন্ধাং বীন্দ গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৮। 

খমদ্গুরোরষ্টকমেতছৃৈত্রান্গে মুহৃত্তে গঠতি গ্রযত্থাং। 
যাস্তন বুন্নাবন-নাথ-সাক্ষাং-সেবৈব লভা। জন্ুষোইস্ত এব ॥ ৯ ॥ 

ইতি গ্রমদবিশ্বনাথ-চক্রবত্তিউকুর-বিরচিত-স্য৭া মৃতলহ্্ধাং 

্রশ্রীগুরুদেবাষ্টকং সম্পূর্ণ, । 



২৩২ 'জীস্ত্ীতক্তিরত্বহার। 

উীত্বীগুক্ুদে হাষ্টকেন্ অনুবাদ । 

১। সংসার-রূপ দাৰানল-দদ্ধ লোক-সকলের উদ্ধারের নিমিত্ত ফি? 

মেঘরূপে কপাবাগি বর্ষণ করেন, আমি সেই পরম-কল্যাণময়, গুণের সীগ 

শ্রীগুকেবের শ্রচরণারবিন্দ বন্দনা কমি ॥ ১ ॥ 

২। যিনি শ্রীাগৌরা্-মহা'প্রভুর বর্ন, নৃত্য, গীত ও বাগ্যোন্ম|দে উন 

এবং তজ্জনিত রসাম্বাদ-হেত ধাঁহাব দেহে পুলক-কম্পাদি উদগত হয় ও নয়া 

অশ্রধার প্রবাহিত হইয়া থাকে, আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দন 

করি | ২। 

৩। যিনি নিত্য শ্রীবিগ্রহের আরাধনা, নানাবিধ-বেশ-রচনা ও শ্রীমনির 
মার্জনাদি-সেবাকাধো ছয়" শিযুক্ত থাকেন এবং অন্তগত-ভন্ত ও শিষ্যাগণকে « 

নিযুক্ত করেন, আমি মেই শ্রীগুরূদেবের শ্রীপদ|মুজ বন্দনা করি ॥ ৩। 

৪। যিনি সর্বদা ভক্গণকে সুস্বাদ্র-অর-সমন্থিত চর্ঝ্য-চুখ-লেহযা-পেন এই 

চতুর্ষিধ শ্রীভগবন্বহাগ্রসাদ পরিতৃগুরূপে ভোজন করাইয়া! পরমানন্দ উপতোগ 

করেন, আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৪ | 

৫| যিনি শ্রীরাধা-মাধবের অপার মাধুরধ্যময় লীলা, রূপ, গুণ ও নাম 

সকলের আম্বাদনে সর্বদা! অতান্ত লালায়িত, আমি সেই শ্রাগুরুদেবের 

শ্রীচরণারবিদদ বননা করি ॥ ৫॥ 

৬। নিকুগ্জ-বিহারী যুবক-যুবতী শ্ররাধা-গোবিন্দের রতিক্রীড়া-াধনের 
নিমিত্ত লথীগণ যে যে যুক্তি অবলঙন করিয়া থাকেন, তাহাতে বিশেষ দক্গতা 

প্রযুক্ত যিনি তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় আমি সেই শ্রীগুরুদেরের শ্রীপাদপরণ 

বঙ্দন! করি ॥ ৬॥ 

এ। নিখিল শাস্ত্র ধাহাকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন এবং 

সাধুগণও ধাহাকে সেই হরি-রূপেই চিন্ত! করিয়া থাকেন, পরস্ত ফিনি সেই 



' জীশ্রীস্তবমালা।' ২৩৩. 

গ্রতু শ্রীহরির গ্রিয়পাত্র অর্থাৎ দাসমাত্র, আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদগন্ 

বন্দনা করি ॥ ৭ ॥ 

৮। যিনি গ্রমন্ন হইলে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হন্, যিনি অগ্রসন্ন হইলে আর 
কোনও গ্রকারে নিস্তার নাই, আমি ত্রিসন্ধা| সেই শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্তন 

ও চিন্তা করিতে করিতে তীহার শ্রীচরণরবিন। বন্দনা করি ॥ ৮॥ 

৯। যেব্যক্তি প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহুর্তে শ্রীগুরুদেবের এই স্ত1&ক পরম- 

য্ব-সহকারে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তিনি দেহাস্তে বৃন্দাবন-নাথ প্ররুষ্চন্দের 
সাঙ্গাৎ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯ 

ইতি শ্রীশ্রাগুরুদেবাই্কের অনুবাদ মমাপু। 

শ্রীক্ীডৈ তস্য ছুঁকহ | 

( এই অষ্টক প্রত্যহ গ্রাতে অবনত পাঠা |) 

সদ্দোপাস্তঃ শ্রীমান্ ধৃত-সনুজ-কায়ৈঃ প্রণয়িতাং 

বহিষ্টিগীর্বাৈগিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ | 
স্বতক্তেভাঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুড্রামুপদিশন্ 
স চৈতন্য; কিং মে পুনরপি দৃঁশোর্ধাসাতি পদং॥ ১॥ 
সুরেশানাং ছুর্গং গতিরতিশয়োনোপনিষদাং 

মুনীনাং সর্বন্থং প্রণত-পটলীনাং মধুরিস|। 



-২৩৪ প্রীশ্রীভত্তিরত্ব-হার। 

বিনির্ধাসঃ প্রেয়ো নিখিল-পশুপালাঘুজ-দৃশাং 

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্ধাস্যতি পদং ॥ ২॥ 
স্বরূপং বিভ্রাণে। জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ 

প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিম। | 
হরিরর্ণীনোদ্ধারী গজপতি-কুপোৎসেক-তরলঃ 
স চৈতন্তাঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্ধাস্যতি পদং ॥ ৩ ॥ 
রসোদ্দাম। কামাব্বদ-মধুর-ধামোজ্জল-তনু- 

ধতীনামুত্তংসস্তরণিকর-বি্ঠোতি-বসনঃ। 

হিরণ্যান।ং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা 

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোধাস্যতি পদং ॥ ৪॥ 
হরেকৃফেতুোচ্চৈঃ স্ষুরিত-রসনে। নামম্গণনা- 
কৃত-গ্রস্থি:শ্রণী-সুভগ-কটিশৃত্রোজ্জল-করঃ। 
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ 
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোরধাস্যতি পদং ॥ ৫॥ 

পয়োরাশেস্তীরে স্ষুরহুপবনালী-কলনয়া 

মুছবৃন্ৰারণ্য-ম্মরণ-জ্নিত-প্রেমবিবশঃ | 

কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো-ভক্তি-রদিকঃ 

স চৈতন্য: কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পর্দং ॥ ৬॥ 

রথারটস্য।রাধিপদবি নীলাচল-পতে- 

রদত্র-প্রেমোর্ষ্ি-ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ | 

সহর্ষং গায়স্তিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষব-জনৈঃ 
এস চৈতন্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশোধাস্ততি পদং ॥ ৭॥ 



শ্রীশ্রীস্তবমাল। । ১৩৫ 

ভুবং সিঞ্চনশ্রু-ক্রতিভিরভিতঃ সান্্র-পুলকৈ: 
পরীতাঙ্গে। নীপ-স্তবক-নব-কিপ্রক্ক-জয়িভিঃ | 
ঘন-ম্থেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্তন-সুখী 

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দুশোর্ধাস্যতি পদং ॥ ৮॥ 
অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং . 

কৃতী যে। বিশ্রস্ত-্ুরঘমলধীরষ্টকমিদং। 

পরানন্দে সম্ন্তদমল-পদান্তোজ-যুগলে 

পরিস্ষার। ত্য ক্ষুরতু নিতরাং প্রেম-লহরী ॥ ৯॥ 

ইতি শ্রীমদরূপগোষ্বামি-বির চিতং শ্রীশ্রচৈতন্তাষ্টকং সম্পূর্ণ । 

পপ ৮ পি জী এপ পিস 

উীজ্ত5তন্যা্ুকেল্স অনুবাদ । 

১। শিব, বিরিঞ্ি এাভৃতি দেবগণ ধাহার পার্ধদরূপে মানব-দেহ 

ধাবণ করিয়া! গ্রীতি-পূর্বক সতত যাহার উপাসন!। করিতেন এবং [বনি 

রপ-দামোদরাদি প্রিয়-ভক্তগণকে শ্বীয়-বিশুদ্ব-ভজন-প্রগালীর উপদেশ 

প্রদান করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্থদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের 

পথিক হইবেন ?॥ ১ 

৯। যিনি ইন্ত্রাদি দেবতাগণের অভয়-দাতা, যিনি নিখিল- 

উপনিষদ-সমূহের লক্ষান্থল অর্থাৎ বেদাদি সমন্ত শাস্ত্র ধাহাকে একমান্ 
উপান্ত ৰলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, খিনি মুনিগণের এহক পারত্রিকের 



২৩৬ শ্রীশ্ীতক্তিরত্ব-হার। 

সর্বদ্ব-ধন, যিনি তক্তবৃনোের পক্ষে সাক্ষাৎ-মাধূর্্য-হ্ববূপ এবং যিনি গোপ" 

সুনটারীগণের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতগ্থাদেককে কি পুনরায় আমি 

দেখিতে পাব ?॥ ২ 

৩। যিনি ইহ জগতে অনুপম-ভক্ত প্রী্ঘরপদামোদর-নামক প্রি 

প্রকে রুপামৃত-ধারায় প্লাবিত ও পুষ্ট করিয়াছেন, ধিনি শ্রীমদ্ৈতেব 

অতি-গ্রিয়) যিনি শ্রীবাস-প্ডিতের আশ্রয়-স্বরূপ, যিনি পরমানন্দপুরী-নামক 

সন্ন্যাপীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি জগতে মায়ার গ্রভাব ধিধ্বংস 

করিয়াছেন, যিনি ত্রিতাপ-দগ্ধ দীনহীনগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, 

ধিনি উৎকলাধিপতি প্রশাপরুদ্রের গ্রতি ককুণামুত-দর্ষণে সমুত্সুক। 

সেই শ্রচৈত্গদের কি পুনর্ধবার আমার দুষ্টি-গোচর হইবেন? | ৩॥ 

৪। যিনি পরম-মধুর ভক্তিরসাপ্বাদনে উন্নত, বাহার অব্দ 

কোটিকোটি কনদর্পের ম্থায় মনোহর ও সমুজ্ল, ঘিনি সন্গ্যাসিগণের শিরোমণি। 

যাহার বসন গ্রভাত-কালীন সুধ্য-কিরণের ন্তায় অরুণ-র্ণ এবং ধাহার অন" 

কাস্তি সুবর্ণ-রাশির অতুজ্জগ মনোহর-কাস্তিকেও পরাতব করিয়াছে, সেই 

শ্রচৈততন্দের কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে পতিত হইবেন? ॥ ৪ ॥ 

৫। ধীহার রসনায় “হরে কৃষণ”-নাম-মহামন্ত্র উচ্চৈষ্বরে কীন্তিত 

হইতেছে ও সেই নামের সংখ্যা রাখিবার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটিছরে 

ধাহার বাম-হস্ত সুশোভিত, ধাহার বিশাল নয়ন-যুগল আকর্ণ-বিভৃত 

এবং যাহার বাহু-যুগল আজাম্ুলিত, সেই শ্রীচৈন্তদেবকে কি পুনর্ধাং 

আমি দেখিতে পাঁইব?॥ ৫॥ 

৬। সমুদ্রতীরে উপবন-সমূহ দর্শন করিয়! মুুমু হঃ শ্রীবৃন্দাবন শ্মরণ 

হওয়াও ধিনি প্রেম্ভরে একেবারে অধীর হইয়। পড়িতেন এবং কোথাও 

ক কুষনাঁম-কীর্্নে ধাহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই তক্তিরস-রদিক 

শ্ীচৈতগ্রদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে উদ্দিত হইবেন ?॥ ৬1 



শরীত্রীস্তবমালা । ২৩৭ 

৭। রথাধিঠিত শ্রীগঞ্পাথ-দেবের সম্মুখে পথিমধ্যে বৈধবগণ পরমানন্দে 
নাম-সন্কীর্তন করিতে থাকিলে, যিনি মহাগ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে 

বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সেই শ্রচৈতম্থদেবকে কি পুনর্ধবার আমি 

দেঁথতে পাইব?॥ ৭॥ 

৮। সন্কীর্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে যাহার অশ্রধারায় ধরাঙুল প্লাবিত হইয়া 

বাইত, যাহার সর্ধাঙ্গ কদদ্ব-কেশর-দ্জিয়ী পুলক-মালায় রোমাঞ্চিত 

ছয় উঠিত এবং যাহার সমস্ত শরীর এচুর ঘর্শাজলে অভিষিক্ত হইত, 
মেই শ্রীচৈতন্থদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইবেন ?॥ ৮ | 

৯। যে বিষ্বান্ ব্যক্তি অথাৎ ভক্তিরূপ শ্রেষ্ট-বিগ্ঠাধনে ধনী যে ভক্ত 

ব্ক্তি পবিত্র-চিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীচৈতন্ত-,দ্ের শ্মরণাতুক এই মঙ্গলমন্ 

অক পাঠ করেন, শ্ীচৈতন্ত-মাগ্রভূর পরমাননময় স্ুবিমল শ্রীপাদপন্মে 

বাক্তির সুবিশাল গ্রেম-লহরী উচ্ছলিত &উক ॥ ৯॥ 

ইতি শ্রশ্রীচৈতন্তা্কের অন্বাদ সমাপ্ত। 

উ্ীক্ীনিনত্যান্নন্দাষ্টকহু । 

( সমর্থ-পক্ষে এই অটুক গ্রতাহ প্রাতে অবশ্ত পাঠ্য | ) 

শরচন্দর-ত্রান্তিং স্ক,রদমল-কাস্তিং গজ-গতিং 

হরি-প্রেমোম্মত্তং ধূত্পরম-সত্তং শ্মিতমুখং | 

সা ঘূর্ণকেত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিণং 

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ১॥ 



চা 
স্ম্ 

শ্রাঞ্জাভক্তিরত্ব-হার। 

রসানামাগারং স্বজনগণ-সব্বস্বমতু্সং 

তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বস্ত্রধা-জাহ্বী-পতিং। 

সদ| প্রেমোন্াদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং 

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥ 

শচীনুনু-প্রেষ্টং নিখিল-জগণিষ্টং সুখময়ং 

কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণো্দাম-করুণং । 

হরেব্যাখ্যানাদ্বা ভব-জলধি-গব্রবান্নতি-হরং 

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৩॥ 

অয়ে ভ্রাতন্বণাং কলি-কলুষিণাং কিন্নু। ভবিতা 
তথ। প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে। 

ব্রজস্তি ত্বামিখং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যে। 

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥ 

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ | কুরু হরিরি-ধ্ববনমনিশং 

ততো বঃ সংসারামুধি-তরণ-্দায়ে। ময়ি লগেৎ। 

ইদং বাহু-স্ফোটেরাটিতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগুহং 

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥ 

বলা সংসারাস্তোনিধি-হরণ-কুস্তোন্তবমহে। 

সতাং শ্রেয়ঃ-সিম্,ক্নতি-কুমুদবন্ধুং সমুদিতং |. 

খলশ্রেণী-্ফ জত্তিমির-হর-নূর্য্যপ্রভমহং 

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৬1 



্ীস্রীস্তবমাল। ৷ ২৩৯ 

নটস্তং গায়স্থং হরিমনুবদন্তং পথি পথি 

ব্রজস্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণং । 

প্রকুর্বন্তং সম্তং সকরুণ-্দৃগন্তং গ্রকলনাদ্ 

ভজে নিত্যানন্দং ভঙ্গন-তরু-কণাং নিরবধি॥ ৭ ॥ 

স্থবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং 

মিথো৷ ব্তলোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হাদয়ং। 
্রমন্তং মাধুধোরহহ ! মাদয়ন্তুং পুর-জনান্ 
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্নং নিরবধি ॥ ৮). 

রসানামাধানং রসিকবর-সদ্বৈষ্ব-ধনং 

রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং ম্মরণতঃ | 

পরং নিত্যাননদাষ্টকমিদপূর্বং পঠতি য- 

সতদভ্বিদন্ছাজ" স্কুরতু নিতরাং তন্য হৃদয়ে ॥ ৯॥ 

ইতি শ্রীমদ্বৃন্দাবন-দাসঠকুর-বিরচিতং শ্রীশ্রানিত্যাননাষ্টকং মন্পূর্ণং। 

শ্রীজ্মীনি ত্যানস্দান্ক্ন্প অন্যুবাদ। 

১। যাহার শ্রুমুখমণ্ডল শরৎকালীন চান্ত্রর শে!ভাতিশরকেও তিরস্থ/র, 
করিতেছে, ধার স্ুুবিমল অঙ্গকান্তি পরম-মনোহরশ্রূপে শোভা 
গাইতেছে, ধিনি মত্ব-মাতঙ্গের ছয় মৃদ্-ম্থর গতিতে গমন করেন, 
যিনি সর্বধদ| শ্রীকৃষ্তপ্রেমে উন্মন্ত। যাহার কলেবর িশুদ্ধসত্বমন্, যিনি 

নিরন্তর সহান্ত-বন, ধাহার নয়ন-যুগল সর্বদা চঞ্চল, ধাহার হত্তে বেত 



২৪০ শ্রীশ্রীভক্তিরদ্-হার। 

শোভা পাইতেছে, যিনি কলি-কলুষ-সমূহ ধ্বংদ করেন, শ্রীরুষ্ভকতি- 
কল্পতরুর মুল-স্বরূপ নেই শ্রীনিত্যাননদ-গ্রভুকে আমি সর্ধদা ভঙজন 
করি॥ ১॥ 

২। হিনি নিখিল রয়নের আধার, যিনি ভক্তগণের প্রাণধন, ভ্রিজগতে 

কুত্রাপি ধাহার তুলনা নাই, যিনি প্রাণাপেক্ষ! প্রিঘতর শ্রীরস্ধা ও 

শীজাঙ্নবা-দেবীর প্রাণপতি, যিনি নিরন্তর প্রেমোন্মন্ত, যিনি পাষগুগণের 

উদ্ধারসাধন দ্বারাই তাহাদের দলন-কর্া, শ্রীরুষ্ঃভক্তি-কলপবৃক্ষের মূল-হবরূপ 
সেই শ্রীনিত্যানন্দ- প্রভুকে আমি সর্ধদা ভজন করি ॥ ২ ॥ 

৩। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি-প্রিয়, যিনি সর্ব জগতের ম্জ বিধান 

করেন, যিনি স্বয়ং পরমস্খময়, কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের নিমিহ 

ধাহার করুণার অবধি নাই, যিনি শ্রীহরিনম-সঙ্কীর্তন-এ্রচার দ্বার। ছুগ্তব 

ভব্-সমু/দ্রর গর্ত বব করিয়াছেন মর্থাৎ যিনি অবলীলাক্রমে বিশাপ সংসার- 

সাগর উত্তীর্ণ হবার উপায় বিধান করিয়াছেন, শ্রীরুষ্ণভক্তি-কল্পলতিকার 

মূল"স্বূণ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব! ভজন] করি ॥ ৩॥ 

৪। “হে ভ্রাতঃ! কলি-পাপাচ্ছন্ন জীবগণের গতি কি হইবে? তুমি কপ 
করিয়া ঈদৃশ উপায় বিধান কর, যাহাতে তাহারা তোমার শ্রীচরণ লাভ 
করিতে পারে” _এইরূপ বলিয়৷ বলি যিনি শ্রীগৌর-ভগবানের সহিহ 
কথোপকথন 'ও তৎসহ যুক্তি-পরামর্শ করিতেন, প্রীকুষ্ণভক্তি-কল্পলতার মুল- 

স্বরূপ সেই রীনিত্যানন-প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৪ | 

€। হে ভাই সকল! তোমর! নিরস্তর শ্রীহরিন(ম যথেষ্টরূগে কীর্ণন 

কর, তাহ! হইলে তোমাদের ভব-সমুদ্র পার হইবার জন্থ আমি দযী 
রহিলাম।” এইরূপ বগিতে বলিতে ঘিনি বাহু আক্ফোটন পূর্বক লোকের গৃঠে 
-গৃছে পরিভ্রধণ করিতেন, ্রীকষ্তকি-কল্প উরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন- 
গ্রতুকে আমি সর্বদা ভজন! করি ॥ ৫॥ 



শ্র্রীস্তবমাল । | ২৪১ 

৬। আহা মরি মরি ! সাধুগণের সংসার-সমুদ্র শোষণ করিতে যিনি কুস্ত 

ব| করসী-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি শ্রীভগন্তক্গ্রণকে অনায়াসে সৃবিশাল ভব-সধুদ 

পার করেন, ঘিনি জীবগণের কলাণ-সমুদ্র উদ্বেলিত করিবার জন্ 

ন্্র-রূপে সমুদিত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি অশেষরূপে জীবের মঙ্গল-বিধান 

করিতেছেন, যান ছুর্জনগণের পাপান্ধকার বিনাশ করিতে সথধ্-স্বরূপ 

অর্থাৎ যিনি পাপিগণের গপরাশি সমূলে বিধ্বংস করেন, শরৃষ্চভকি-কল্প- 

লতার মূল-ম্বরূণ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভৃকে আমি সর্ধবদ| ভজন! করি ॥ ১॥ 

৭। যিনিনৃত্য করিতে করিতে, কীর্তন করিতে করিতে, হরিবোল 
বলিতে বলিতে ও শ্রহরিনাম-সন্কীর্তনকারী নিজ-ভক্তগণের গ্রতি দৃষ্টি 
পাত করিতে করিতে পথে পথে বিচরণ করিতেন এবং দিনি সঙ্জন- 

গণের প্রতি সকরুণ-নেত্ে দৃষ্টিপাত করিতেন, শ্রীকঞ্তকি-কল্পবৃক্ষের মূল- 
্বরূপ সেই ্রীনিত্যানন্দ-প্রতৃকে আমি সর্বদ। ভন করি।॥ ৭। 

৮। ধিনি শ্রীনগৌরাঙ্গের স্ুকোমল কর-কমল ধাব্ণ পূর্বক পরম্পরের 

বন-চন্দ্-সন্দর্শন-জনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইতেন এবং আহা মরি মরি! 
যিনি নগরবাঁসিগণকে স্বীয় অনির্ঘচনীয় মাধুধ্য-পানে উন্মন্ত করিয়। চতুর্দিকে 
বিচরণ করিতেন, শ্রীরষ্চতক্তি-ক্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই ই্্রনিত্যানন্দ- 
প্রতুকে আমি সর্বর! ভজনা করি ॥ ৮॥ 

৯। যিনি ভক্তিরস-সমূহ-প্রদানকারী, যিনি রমিকভক্তগণের সর্বব্থধন, 

ধিনি নিখিল-রসের আধার, যিনি ত্রিজগতের মারবস্ত, যাহার স্মরণ 
করিলে মহাপাপিগণেরও পরিত্রাণ লাভ হইয়। থাকে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ- 
রর এই অতুযান্তম ও অপূর্ব অষ্টক যে ব্ক্কি নিত্য পাঠ করেন, তাহার 
বয়ে তদীয় সুন্নত শ্রীপাদপন্ন সুচার-রূপে ক্ষৃত্তি প্রা্থ হউক ॥ ৯। 

ইতি শ্রশ্রানিত্যানন্দাটকের অনুবাদ সম্পূর্ণ । 



২৪২ শ্রীশ্রীতক্তিরত্বহার। 

শ্রীঞ্রীঅহন্বৈতাষ্টকহ । 

( সমর্থ-পঙ্ষে এই অই্ক প্রত্যহ প্রাতে অবশ্য পাঠ্য ।) 

. গঙ্গাতীরে তৎপয়োভিস্তগন্তাঃ পত্রৈঃ পুশৈঃ প্রেমহস্ক।র-ঘোধৈঃ | 
গ্রাকট্যাথং গৌরমারাধয়দ যঃ শ্রীলাদৈতা চারধামেতং প্রপন্ে ॥ ১। 
যন্ধ্কারৈ: প্রেমসিন্কোধিকারৈরাকষ্টঃ সন্ গৌরেো৷ গোলোকনাথঃ। 
আবিভূতিঃ শ্রীনবীপ-মধ্যে শ্রীলা ্বৈতাচাধ্যমেতং গ্রপপ্ঠে ॥ ২ ॥ 
রঙ্মাদীনাং দুল্ল ভগ্রেমপুরৈরাদীনং ঘঃ প্লাবয়ামাম লোকং। 
আবির্ভাৰা শ্রীল-চৈতত্চন্ত্রং শ্রীলাবৈতাচ।ধ্যমেতং প্রপদ্ে ॥ ৩॥ 

শ্রচৈতন্তঃ সর্বশক্তি-গ্রপূর্ণে। যস্তৈবাজ্ঞ।মান্রতৌহস্তর্দধেহপি। 
ুর্বিিজ্ঞেযং মন্ত কারুণ্য-কৃত্যং গ্রীলাদৈতাচার্ধযমেতং প্রপদ্ঠে ॥ ৪ | 

সি স্িতযন্তং বিধাতুং গ্রবৃত্তাঃ যস্তাংশাংশ ব্রহ্গবিষণীশ্বরাধ্যাঃ। 
যেনাভিন্নং তং মহাবিষণু-রূগং শ্রীলাদৈতাচার্ধামেতং গ্রপঞ্ঠে ॥ ৫॥ 

কন্মিংশ্চিদ্ যঃ শয়তে চাশ্রযুতা চ্ছস্তোরিখং শাভবং নাম ধাম। 

সর্বারাধ্যং ভক্তিমাব্রৈকসাধ্যং শ্রীলাখৈতা চার্ধামেতং প্রপদ্ধে ॥ ৬ | 
সীগ-নায়ী প্রেয়সী প্রেমপূর্ণ পুত্ো যন্তাপ্চ্যুতানন্দ-নামা। 
শ্রীচৈত-প্রেমপূর-গ্রপূর্ণঃশ্রীলা দ্ৈতাচার্ধ্যমেতং প্রপঞ্তে ॥ ৭1 
নিত্যানন্দাছৈততোইৈত-নাম। ভক্ত্যাথ্যানাদ, যঃ সদাচাধ্য-নাম।। 
শশ্বচ্েতঃ-সঞ্চরদগৌরধাম! শ্রীলাদ্বৈতাচাধ্যমেতং প্রপন্তে ॥ ৮ ॥ 

গ্রাতঃ গ্রীতঃ প্রতাহং সংপঠেদ্ যঃ সীতানাথস্তাষ্টকং শুদ্ধ-বুধিঃ। 

সোহয়ং সম্যক তস্ত পাদারবিনে বিনান্ তক্তিং ততপ্রিয়ত্বং গ্রয়াতি ॥ ৪ 

ইতি গ্রীল-সীর্ববভৌম-ভটাচাধ্য-বিরচিতং প্রীপ্রীঅতৈতাটকং সম্পূর্ণং। 



শ্রীশ্রাস্তবমাল। ৷. ২৪৩ 

শ্ীত্বীঅনবৈতাউক্কেক্স অনুবাদ । 

১। শ্রীগৌরচন্ত্রকে ধরাধামে অবতীর্ণ করাইবার জগ্ ধিনি গঙ্জাতীরে 

বসিয়া প্রেম-স্কারে বিশাল গর্জন করিতে করিতে গঙ্গাজল, তুগসীপত্র ও 
পুশ্পের দ্বারা সবত্বে এ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপী শ্রীকৃষ্ণের আরাধন| করিতেন, আইি 
সেই শ্রীঅন্বৈত-আচাধ্যগ্রভূর শরণাগত হইতেছি ॥ ১। 

২। গোলোকনাথ শ্রীকষ্ঃও যাহার অপার-গ্রেমসাগরোখিত বিপুল 

অশ্রকম্পাদি অত্যদুত-সাত্বিকবিকার-সমূহ দ্বারা এবং যাহার প্রেমজনিত 

ভীষণ হস্কার দ্বার! আকৃষ্ট হই! নব্দীপে শ্রীগৌরাঙ্গরপে অবতীর্দ হইয়াছিলেন, 
আমি সেই শ্অদ্বৈতাচাধ্য-গ্রতুর' শরণাগত হইতেছি ॥ ২ ॥ 

৩। শ্রচৈতন্চন্দ্রকে ধরাধামে অবতীর্ণ করাইয়! যিনি ব্রহ্মাদিশদেবতা- 

গণেরও স্বদুর্ন ভ শ্রীকৃষ্-গ্রেমনুধাঁধার দীনহীন কাঙ্গাল পর্য্যন্ত মকলের উপরই 

অভ্শ্ররূপে বর্ষণ পূর্ববক নিখিল জগৎ গ্লাবিত করিয়াছিলেন, আমি সেই 
শ্রঅঘৈত-আচাধ্য প্রভুর শরণাগত হইতেছি ॥ ৩ 

৪। সর্বশক্কিমান্ শ্রীচৈতগ্র-মহাগভূ ধাহার আজ্ঞামাত্রেই অন্তদ্দীন 
পধ্যস্তও করিয়াছিলেন এবং যাহার করুণাময় কাধ্য-সমূহের মন্মান্থুতব কর! 

কদাচ সহজ নহে, আমি সেই শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য-গ্াতুর শরণাগত হইতেছি ॥ ৪ ॥ 

৫। বাহার অংশের অংশ বঙ্গা,বিধু। ও মহেশ্বর বথ|ক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও 

গ্রলয় বিধান করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যিনি মহাবিষু হইতে অভিন্ন, আমি 
দেই মহাবিষু-রূপী শ্রঁতদ্বৈত-আচার্চয-গ্রভুর শরণাগত হইতেছি ॥ ৫| 

৬। একদা যিনি শ্রীশিবের আশ্রয়-ম্বরূপ ছিলেন বলিয়া যাহার 

“শিবাশ্রয় এই নাম শুন! যায় এবং আজিও যিনি সকলেরই আরাধাধন, পিচ 

কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই ধাহাকে লাভ কর! যায়, আমি সেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধা- 

প্রতুর শরপাঁগত হইতেছি ॥৬। 
৭। সীতা-নামে যাহার গ্রেমমদী পরী, অচ্যুতানন্ন-নামে যাহার 



২৪৪ 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

সর্বভক্তজন-বিদিত পুত্র এবং যিনি শ্ীচৈতগ্ের প্রেমনধারসে পরিপূ, আহি 
সেই শ্রীঅ্বৈত-আচধ্/প্রভুর শরণাগত হইতেছি ॥ ৭॥ 

৮| শ্রীনিত্যানন্দ- প্রভুর সহিত ধাহার দ্বৈত অর্থাৎ ভেদ নাই বণিয় 
বাহার নাম হইল অদ্বৈত এবং ভক্তশেষ্ঠ হওয়ায় যিনি সততই 'আচার্ধ্য বলিয়া 
কথিত হইয়া থাকেন, অপ্চ বাহার |চত্ত সর্বধদাই শ্রগৌরাঙ্গের উজ্জণ-বিগ্রহে 
লগ হইয়। রহিয়াছে, আমি সেই শ্রীমদ্ৈতাচার্-গ্রতুর শরণাগত 

হইতেছি ॥ ৮ ॥ 

৯| যিনি বিশুদ্চিত্তে গ্রতাহ প্রাতে শ্অধৈত-দেবের এই অক্টক 
প্রীতিপুর্বক পাঠ করেন, তিনি সেই শ্রীঅঙগৈতের শ্রপাদপন্ধে পরম! ভি 
লাভ করিয়া তাহার প্রিয়পান্্র হই থ|কেন ॥ ৯ ॥ 

ইতি শ্রশ্রীঅবৈতাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত। 

জী।ত। কুঞত্দ্রাউন্কত । 

অনুদাঞজনেন্দ্রনীল-নিন্বি-কাস্তি-ডম্বরঃ 

কুষ্কুমোছদর্ক-বিছ্যুণংশু-দিব্যনস্বরঃ। 

শামদঙ্গ-চচ্চিতেন্দু-পীতনাক্ত-চন্দনঃ 
স্ব!ভ্িদাস্যদোইস্ত মে স বল্লবেন্্রনন্দনঃ ॥ ১ ॥ 

গণ্ড-তাগ্বাতি-পণ্ডিতাগ্ুজেশ-কুগ্ডল- 

শন্দ্র-পদ্মযণ্ড-গর্বব-খগ্ুনাস্ত-মগুলঃ। 

বল্লবীষু বদ্ধিতাত্বু-গৃঢভাব-বন্ধনঃ 
স্বাজ্বিদাস্যদেহস্ত মে স বল্পবেজ্র-নন্দনঃ॥ ২॥ 
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নিত্য-নব্য-রূপ-বেশ-হার্দ-কেলি-চেগ্িতঃ 

কেলিনন্ম-শন্মদায়ি-মি ত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ। 

স্বীয়-কেপি-কানন।ংশু-নির্জিতেন্দ্র-নন্দনঃ 

স্বাড্বি দাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেজ্্র-নন্দনঃ ॥ ৩॥ 

প্রেমহেম-মগ্ডিতাত্ম-বস্কুতাভিনন্দিতঃ 
ক্ষৌনীপগ্র-ভাল-লোকপাল-পালি-বন্দিতঃ। 
নিত্যকালম্থষ্ট-বিপ্র-গৌরবালি-বন্দনঃ 
স্বাজ্বিদাসাদোইস্ত মে স বল্পবেন্দ্-নন্দনঃ ॥ ৪ ॥ 

লীলয়েন্দ্র-কালিয়োফ্-কংস-বৎস-ঘাঁতক- 

স্ততুদাত্ম-কেলি-বৃষ্টি-পুষ্ট-ভক্তচ1তকঃ। 
বীর্য্য-শীল-লীলয়াআ-ঘেববানি-নন্দনঃ 

স্বাভ্বিদাস্যদোহত্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৫ ॥ 

কুপ্ত-রাসকেলি-সীধু-রাধিকারধি-তোষণ- 

স্ততবদাত্ব-কেলি-নন্ম-তত্তদালি-পোষণঃ | 

প্রেম-শীল-কেলি-কীত্তি-বিশ্বচিত্ত-নন্দনঃ 

স্বাজ্বিদাস্যদোহস্ত মে স বল্লবেক্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৬ ॥ 

রাঁসকেলি-দশিতাত্ম-শুদ্ধভক্তি-সৎপথঃ 

স্বীয়-চিত্র-রূপবেশ-মন্মথালি-মন্মথঃ | 

গোর্পিকা স্ু-নেত্রকোণ-ভাববুন্দ-গন্ধনঃ 

স্বাভ্বিদাস্যদোইস্ত মে স বল্পবেক্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৭ ॥ 

পুষ্পচায়ি-রাধিকাভিমর্ষ-লব্দি-তধিতঃ 

প্রেমবাম্য-রম্য-রাধিকা স্য-দৃ্টি-হধষিতঃ। 



২৪৬ শীতীতক্র্হার | 

রাধিকোরসীহ লেপ এ হারিচন্মনঃ 

্বাজ্বি দাস্যদোহস্ত মে স বল্লবেক্রনন্দনঃ ॥ ৮ ॥ 
অষ্টকেন যন্তরনেন রাধিকাস্ু-বল্পভং 

সংস্তবীতি দর্শনেহপি সিদ্ধুজাদি-ছুল্ল ভং। 
তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এয ঘোষ-কাঁননে 

রাধিকাঙ্গ-সঙ্গ-নন্দিতাত্মবপাদ-সেবনে ॥ ৯ ॥ 

ইতি শ্রীল-কষ্দাস-কবিরাজগোস্বামি-বিরচিং শ্রশ্রীকৃষ্চন্জ্া্টকং সম্পূর্ণ । 

উতর ক্রষ্চত্দ্রাউকের অনুবাদ । 

১। ধাহার কান্তিচ্ছটা! নব-জলধর, দলিত-কডজ্জল ও ইন্জ্নীরমণিকেও 

তিরস্কার করিতেছে, হাহার বলন কৃষ্কুম, উদয়োনুখ-হুধ্য ও বিছ্বাৎ ভইতেও 

দীপ্রিমান্, যাহার প্ীঅঙ্গ কর্পূর ও কু্ুমযুক্ত চন্দনে চর্চিত, সেই গোপেকর" 
নন্দন শ্রীকষ্চ আমাকে স্বীয় শ্রীপাপপদ্নের দাস্ত দান করুন ॥ ১ ॥ 

২। যাহার গণ্দয়ে মকর-কুগুল পরম নিপুণতার সহিত মনোহর নৃত্য 

করিতেছে, ধাহার শ্রমমুখ-মগুল চন্ত্র ও পন্ম-সমুছের গর্বব খর্বব করিতেছে এবং 

যিনি গোপাজনাসমূহে স্বীয় নিগৃঢভাব অর্থাৎ প্রেপ্রত্র্ধিত করিতেছেন, সেই 

গোপেন্ত্র-ননান গ্রীকষ্ণ আমাকে শ্বীয়-শ্রীপাদপদ্মের দান্ত দান করুন ॥ ২ 

৩। যাহার মনোহর রূপ, বেশ, প্রেমকেলি ও প্রেমচেষ্টা নিতা-নৃতণ। 

যিনি ত্রীড়-সুখ-দায়ক মুজদ্বুন্দে পরিবেষ্টিত এবং বীহার কেলি" 

কাননের কিরণমালা ইন্দ্রের নন্দন-কাননকেও পরাভব করিয়াছে, ই 

গোপেন্্র-ননন শ্রীকুঘঃ আমাকে স্বীয় শ্রীপাদপন্লের দন্ত দান করুন ॥ ৩ ॥ 
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৪1 প্রেমরূপ হেম-মপ্ডিত বদ্ধুবর্গ ধাহার অভিনন্দন করিতেছেন, ইন্ত্রা্দি 

রোকগাঁলগণ ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া যাঁহাকে বদনা করিতেছেন এবং 
যিনি গ্রত্যহ প্রাতঃকালাদি যথাসময়ে বিপ্রগণ ও গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়। 

থাকেন, সেই গোপেন্্-নন্দন শ্রীরুষ্। আমাকে স্থীয-প্রীপাদপনের দান্ত দান 

ককন | ৪ | 

৫| যিনি ইন্দ্র ও কালিয়ের দর্প চুর্ণ করিয়াছেন, কংস ও বৎসাসুরকে 

?স করিয়াছেন এবং যিনি সেই ইন্দ্রাদির গর্ব-খগুনাদি-রূপ লীলানুধা-ধার! 

বর্ষণ পূর্বক স্বীয় তক্তরূপ চাতকগণকে পরিপুষ্ট করিতেছেন, অপিচ ধিনি স্বীয় 

শৌরধয-বীর্ধ্যাদি দ্বারা আভীরপল্লী-নিবাসী গোপগণকে আনন্দিত করিতেছেন, 
সেই গোপেন্ত্-নন্দন শ্রীরু্ণ আমাকে স্বীয় শ্রীপাদপন্নের দীত্য দান করুন ॥ ৫॥ 

৬। ধিনি কুঞজমধ্যে রাঁসক্রীড়া-রূপ অমৃত্ত-সিঞ্চনে শ্রীরা ধিকার সম্তোধ বিধান 
করেন ও যিনি সেই স্বীয় রাসক্রীড়া-জনিত হাস্তপরিহাসাদি দ্বার! শ্রীরাধিকার 

মধীগণকে পরিতুষ্ট করেন এবং যাহার প্রেম, চরিত্র ও কেপি-সমূহের কী্তি- 
রাপি নিখিল জগজ্জনের মানম পবিত্র করিতেছে, সেই গোপেন-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ 

আমাকে স্বীয় শ্রীপাদপদের দাশ্য দান করুন ॥ ৬ ॥ 

৭। যিনি রাসলীল! দ্বার ভক্তগণকে শ্বীর় শুদ্ধতক্তিময় সৎপথ গ্রাদর্শন 

করিতেছেন, যাহার মনোহর রূপ ও বেশ দ্বার! মন্মথেরও মন মথিত হইতেছে 

এবং যিনি স্বীয় নয়ন-কোণের বন্িম দৃষ্টি দ্বারা গোপিকাগণের হৃদয়ে বিবিধ 
গাব-তরঙ্গ উদ্বেলিত করিতেছেন, সেই গোপেম্ত্রনন্দন শ্রীরুষ্ণ আমাকে স্বীয় 

শ্রপাদপপ্ধের দন্ত দান করুন ॥ ৭ | 

৮। শ্রীরাধা পুষ্প-চয়নার্থে 'আগমন করিলে ধিনি তাহার অজ-স্পশে র নিমিত্ত 

ব্যাকুল হন, শ্রীরাধিকার প্রেমোৎপন্ন বাঁমাভাব অর্থাৎ গ্রতিকৃলতাবশতঃ তদীয 

পরম্রমণীয় শ্রীমুখ-চন্ধ সন্দর্শন করিয়! যাহার আনন্দ-দাগর পরিবদ্ধিত হয় 
এবং যিনি শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে পরম-নুগন্ধি ও পরমস্থখ-জনক চন্দন-গ্রালেপ- 
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স্বরূপ, সেই গোঁপেন-ননদন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় ্রীপাদপ্ধের দাস্ত দান 
করুন ॥ ৮ | 

৯ যেব্যক্তি এই অষ্টক দ্বার! শ্রীরাধিকার গ্রাণ-বল্লত শ্রীকৃষ্চন্ত্রক স্তন 

করেন,লঙ্ষমী গ্রভৃতির পক্ষেও বাহার দশ সুচুলল ভ সেই শ্রীকৃষ্চন্ত্র এ বাকি? 
গ্রতি তুষ্ট হইয়া, শ্রীবুন্দীবনে শ্রীরাধিক! সহ আলিঙ্গিত যুগলরূগে ভাহ!কে 

বীয় পরমানন্দময় শ্রীপাদপন্প-সেবনে নিণুক্ত করেন ॥ ৯। | 

ইতি শ্রীশ্রীরুষ্চন্দ।ঈকের অনুবাদ সমাগু। 

উ্মীত্রী ব্রজক্পাজন্তাউকহ। 

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং 

রমসাগর-নাগরভূপ-বরং। 

শুভ-বস্কিম-চারু-শিখগ্ুশিখং 

ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-স্ৃতং॥ ১॥ 

ভ্র-বিশঙক্কিত-বঙ্কিম-শক্রধনুং 

মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটি-বিধুং । 
মুছু-মন্দ-সহাসা-সুভাহ-যুতং 

ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-ন্থৃতং ॥ ২॥ 

স্থবিকম্পদনঙ-সদঙ্গ-ধরং 

ব্রজবাসি-মনোহর-বেশকরং। 

ভূশ-লাস্িত-নীলসরোজ-দৃশং 

তজ কুষ্খনিধিং ব্রজরাজ-ম্ৃতং ॥ ৩ ॥ 
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অলকাবলি-মগ্ডিত-ভালতটং 

শ্রুতি-দোলিত-মাকর-কুগডুলকং। 

কটি-বেষ্তিত-ণীতপটং স্ধটং 
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রঙ্গরাজ-স্ৃতং॥ ৪॥ 

কল-নৃপুর-রাজিত"চারু-পদং 

মণি-রঞজিত-গর্জিত-ভূঙ্গমদং | 

ধবজ-বস্ত-বাষাঙ্কিত-পাদযুগং 

ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-স্ৃতং ॥ ৫ ॥ 

ভূশ-চন্দন-চচ্চিত-চারু-তন্গং 

মণি-কৌন্ত্রভ-গঠিত-ভামুতনুং | 

ব্রজবাল-শিরোমণি-রূপ-ধৃতং 

ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-ন্ৃতং ॥ ৬ ॥ 

সুরবৃন্দ-নু বন্দ্য-মুকুন্দ-হরিং 

স্থরনাথ-শিরোমণি-সর্ববগুরুং | 

গিরিধারি-মুরারি-পুরারি-পরং 

ভজ-কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-ম্বতং ॥ ৭ ॥ 

বৃষভান্ুস্বতা-বর-কেলি-পরং 

রসরাজ-শিরোৌমণি-বেশধরং | 

জগদীশ্বরমীশ্বরগীডাবরং 
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-স্তং ॥ ৮ ॥ 

ইতি প্রীত্রীব্রজরাজন্তাষ্টকং সম্পূণং। 
দহ মে হিস 



-২৫০ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

ভ্রীঞ্রীজগঞক্সাৎদেল্া্টুকগু । 

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো 

মুাভীরী-নারী-ব্দন-কমলাম্বাদ-মধুপঃ | 
রমা-শস্তু-বরদ্মামরপতি-গণেশাচ্চিত-পদো 
জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ১॥ 

ভুজেইসব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে 
ছুকুলং নেত্রাস্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে। 
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ো 

জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথ-গামী ভৰতু মে ॥ ২॥ 

মহান্তোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীল-শিখরে 
বসন্ প্রাসাদান্ত; সহজ-বলভদ্রেণ বলিন। । 

স্থভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-স্র-সেবাবসরদে। 

জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ৩। 
কৃপা-পারাবার; সজল-জলদ"শ্রেণি-রুচিরো 

রমা-বাপী-রামঃ ম্ফুরদমল-পঙ্কেরুহ-যুখঃ | 

নুরেন্ৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীত-চরিতো 

জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥ ৪॥ 

রথারটে। গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ 
স্্ুতি-প্রাুভ বিং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ । 

'দয়াসিন্ুর্বন্ধুঃ সকল-জগতাং সিন্ধু-সদয়ে! 

জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥ ৫॥ 



শ্রীশ্রীস্তবমাল । ২৫১ 

-পরংব্রহ্গাগীড়ঃ কুবলয় দলোৎফুলু-নয়নে। 

নিবাসী নীলাড্রৌ নিহিত-চরণোইনম্ত-শিরসি। 

রসানন্দী রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গন-সুখো 

জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৬॥ 
ন বৈ যাচে রাজাং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং 

ন যাচেইহং রম্যাং মকলজন-কাম্যাং বরবধূং । 

সদা কালে কালে গ্রমথ-পতিন! গীত-চরিতো। 

জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৭॥ 

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে ! 

হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাঁদবপতে !। 

অহো। দীনেহনাথে নিহিত-১রণে। নিশ্চিতমিদং 

জগন্নাথঃ,স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৮॥ 

জগন্নাথাষ্টকং পুণাং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ। 
সর্ববপাপ-বিশুদ্ধাত্ম। বিষুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯॥ 

তি শ্রীগৌরচন্ত্র-মুখপন্ম-বিশির্গতং শ্রীশ্রপ্পগন্াথা্টকং সম্পূ্ণং। 

উীশ্ীলগল্রাথাউকেক অনু বাল ॥ 

১। যিনি কখনও কখনও যমুন।-ভীরস্থ বনমধ্যে সঙ্গীত করিতে করিতে প্রমরের 

হার আননে ব্রঞ্গগোপীদিগের মুখারধিনদের মধু-পান করেন এবং লক্ষী, শিব, 
বগা, ইন ও গণ্ণণ প্রভৃতি দেবদেবীগণ বাহার চরণ-যুগণ অর্ঠটনা! করিয়। 

ধাকেন, সেঞ প্রত শ্রঞ্গণন্াথনেব আমার নদন-পথের পথিক হউন ॥ ১ ॥ 



২৫২ শ্ীস্্ীতক্তিরত-হার। 

+| ধিনি বামহত্তে বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন-্পান 
সহচরগণের প্রতি কটাক্ষ ধারণ করিয়া সর্বদা শ্রীবন্দাবনে বাম ও লী 
করিতেছেন, সেই ওত ্রীজগঞ্জাথনেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন॥ ২। 
৩। যিনি মহাসমুদ্রেব তীরে কনকোজ্জগ-নীলাচল-শিখরে গ্রাসাণা স্ব, 
বলিষ্ঠ সহোদর শ্রবলদের সহ সথশদ্রাকে মধ্যে রাখিয| অবস্থান করতঃ, মম 
দেবগণকে দ্ীয় সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রন 
শ্রীজগরাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৩ ॥ 
৪। যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের হাত যাহার শ্রীঅ্সকান্তি, যিনি জঙ্গী 
ও সরম্বতীর সহিত বিহার করিতেছেন, বাহার বদন-মগ্ডল অমল কমলের স্থা? 
শোভা পাইতেছে, ধিনি সমস্ত দেবগণের আরাধা-ধন এবং বেদ ও পুরাণ. 
তকাদি পাস্থসমূহ ধাহার চরিত্র গান করিতেছেন, সেই প্রভু শ্রীজগন্নাথদের 
আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৪ ॥ 

«| রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে থাকিলে পথিমধ্যে ব্রাঙ্মণগণ ধাঁহার 
গ্বব করিতে থাকেন এবং সেই স্তর শ্রবণ করিয়া যিনি পদে পদে প্রদরন হন। 
বিনি দয়ার সাগর, যিনি নিথিজ-জগতের ধু এবং যিনি সমুদ্র প্রতি সা 
হইয়া তছুপকৃলে বিরাজ করিতেছেন, সেই ও ভূ শ্রীজঃন্লাথদেব আমার নয়ন 
পথের পথিক হউন ॥ ৫ ॥ 

৬। যিনি পরমার্চনীয় পরক্রঙ্গ, ষাার নেত্র-যুগল নীল-কমল-দলের ন্তায 
উৎফুল্ল, যিনি নীলাচলে অবস্থান করিজেছেন, যিনি অনাস্তর শিরে পদার্পদ 
করিয়া রহিয়াছেন, ঘিনি প্রেমানন্দময় এবং ধিনি শ্্রীরাধকার রস 
দেহালিঙগন-মথে সুখী, সেই ওতু শ্রভগর্াথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক 
হউন ॥ ৬1 
1 জমি রাজ্য চাহি নাঃর্ণ-মাণিক্যানি বিভব চাঠি না, হর্জনের দ্পৃংণীয 
নুম্ধী নারীও চাহ না, আম কেবল এই চাচি যে, এহৎনাৎ প্রঃহাছে। 



্রীত্রীস্তবমাল! । ২৫৩ 

মর্ক্ষণ যাহার চরিত্র গান করেন, সেই গ্রতু শ্ীঞ্গগ্প।থগেব আমার নদ্বন- 

গথের পথিক হউন ॥ ৭| 

৮1 ছে মুরপতে ! শীঘ আমাকে এই অসার সংসার হইতে উদ্ধার কর; 

হেযছ্গতে! আমার দুঃসহ পাঁপভার বিমোচন কর। দীন ও অনাথ বাক্তি- 
গণকেই যিনি স্বীয় শ্রীচরণ অর্পণ করিয়া থাকেন, সেই গ্রতু রীঞ্গগ্লাথনের 

আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৮ ॥ 

৯। যিনি সংযত ও শুদ্বঠিত্তে “ই পরম-পবিত্র শ্রীজগন্পাথাইক নিতা পাঠ 

করেন, তাহার আত্মা! সর্ববপাঁপ হইতে নিদুক্ত হই! থাকে এবং তিনি বিঞু- 

লোকে অর্থাৎ শ্রীবৈকু্ধামে গমন করেন ॥ ৯ ॥ 

ইতি শ্রীশ্রীজগন্নাগাষ্টকের ম্ুবাদ সমাপ্ত। 

উীজ্রীদামোদব্লাউকৎ । 

(এই অষ্টক সমন্ত কার্তিক-মাসে এবং নিয়ম-সেণার আর্ত হইতে শেষ 

পধ্যস্ত গ্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠ কর! অবশ্থ কর্তব্য ) 

নমামীশ্বরং সচচ্চণানন্দ রূপং 

লসং-কুগুলং গোকুলে ভজমানং। 

যশোদা-ভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং 

পরামুষ্মত্যং ততো দ্রত্য গোপ্যা॥ ১॥ 
রুদস্তং মুছনে ত্র-যুগ্ং মৃজন্তং 
করাস্তোজ-যুগ্মেন সাতঙ্ক-নেত্রং | 



২৫৪ ঞশ্রীভক্তিরত্ব-হার | 

সুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্কক্- 
স্থিত-গ্রেব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধং ॥ ২ 

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে 
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখা পয়ন্তং | 

তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্কৈভিতত্বং 

পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবুত্ত বন্দে ॥ ৩"॥ 

বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং ব' 

ন চান্টং বুণেহহং বরেশাদপীহ | 

ইদান্তে বপুর্নাথ! গোপাল-বালং 

সদ মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যেঃ ॥ ৪ ॥ 

ইদস্তে মুখাস্তোজমব্যক্তনীলৈ- 
বৃতং কুস্তলৈঃ নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা । 

মুহুশ্চুশ্িতং বিশ্বরক্তাধরং মে 
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাভৈঃ ॥ ৫ ॥ 

নমো দেব ! দামোপরানস্ত ! বিষে [ 

প্রসীদ গ্রভে। ! ছুঃখজালাব্ষি-মগ্রং | 

কৃপাদৃষ্টি-বুষ্ট্যাতিদীনং বতানু- 
গৃহাণেশ ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি-দৃশ্যত ॥ ৬ & 
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধ-মূর্ত্যৈব যদ্ধৎ 

ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজো। কতো চ। 

তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ 

ন মোক্ষে গ্রহে মেহস্তি দামোদরেহ ৪ ৭ ঈ। 



্ত্ীশ্রীস্তবমালা ২৫৫. 

নমস্তেহস্ত দায়ে ক্ষুরদ্দীপ্তি-ধাস্নে 

তবদীয়োদরায়াথ বিশ্বসা ধায়ে। 
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ে 
নমোইনন্তলীলায় দেবায় তৃভাং ॥ ৮॥ 

'ইতি শ্রীপন্নপুরাণে রুষ্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে এীদতা ব্রতমুনি- 

প্রোক্তং উশ্রদামোদরা্কং সম্পর্ণং। 

জাপা 

শ্রীশ্রীদাতমোদলাউকেব্ অনুবাদ । 

১। ধিনি মচ্িদানন-্বরূপ, ঝাহার কর্ণ-যুগলে কুণগ্ুল আন্দোলিত হইতেছে, 
ধিনি গোকুলে পরম শোভ! বিকাশ করিতেছেন এবং উচ্চে শিক্য অর্থাৎ 
শিকায় রক্ষিত নবনীত (মাথন ) হরণ করার ধিনি ম!-ঘশোদার ভয়ে উদুখলের 

উপরিভাগ হইতে লক্ষ গ্রদান করিয়া অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং 
মাশোদাও তথন যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়! বাহার পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া 

ফেলিয়াছিলেন, সেই পরমেশ্বর-রূগী প্রীদামোদরকে আমি প্রণাম করি | ১॥ 

(শিক্য বা শিকা-থাগ্য-দ্রব্যাদি নির্ধিদ্ে রাখিবার অন্ত লোকে ইহা রজ্জু 
য় প্রস্তুত করিয়! ঘরের আড়াঁয় ব! রূপ উপরে কোথ।ও টানাইয়! রাখে । ) 

(উদুখল-কাষ্ঠ-নির্থিত বৃহৎ পাত্র-বিশেষ ; এই পাত্রে ডাউল, তওুলাদি 
রাখিয| মুধল-গ্রহার দ্বারা পরিফার করে? ইহ! পশ্চিমদেশে গ্রচঙিত। ) 

২। ধিনি জননীর হস্তে য্টি দেখিয়া রোদন করিতে করিতে ছুইধানি পন্ন-হস্ত 
দারা গুনঃগুনঃ নেত্র মাঞ্জন করিতেছেন, . ধিনি ভীত-নয়ন হইয়াছেন ও 



২৫৬ শরীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

তর্িমিত্ত মুহুমুছঃ শ্বাস-প্রশ্থা-জনিত কম্প-নিবন্ধন যাহার কঠস্থ মুক্তাহায 

দোছুলামান হইতেছে এবং যাহার উদরে রজ্জুর বন্ধন রহিয়াছে, সেই তক্তিবধ 
শ্রীনামোদরকে আমি বন্দনা করি ॥ ২॥ 

( ভক্তি-বন্ধ-্ভক্তি দ্বারা যিনি আবদ্ধ অর্থ বশীভূত হন) তক্তিবশ|) 

৩। ঘিনি এবন্বিধ বাল্যপীল| দ্বার গোকুলবাসী জনবৃন্দকে আনন্দ-সরোবরে 

নিমজ্জিত করিতেছেন এবং যিনি শ্রীতগবদৈশ্বধ্যজ্ঞান-পরায়ণ ভক্ত-সমহ_ 
“আমি ভক্ত কতৃক পরাজিত অর্থাৎ ভক্তের বশীভৃত”__এই তত্ব গ্রকাশ 

করিতেছেন, সেই ঈশ্বর-রূপী শ্রীদামোররকে আমি পরমপ্রেম-মহকাবে শত" 
শতবার বনানা করি ॥ ৩।॥ 

৪। হেদেব! তুমি সর্ধ-গ্রকার বর-দানে সমর্থ হইলেও, আমি তোমার 
নিকট মোক্ষ বা মোক্ষের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ শ্রীবৈকুঠলোক ব| তন্রপ অগ্ত কোন 

বরণীয় বস্ত গ্রার্থন৷ করি না; তবে কেবল ইহাই প্রার্থন! করি যে, এই বুনা- 

বনগ্থ তোমার এ পূর্ব-বর্ণিত বালগোপাল-ূপী শ্রাবিগ্রহ আমার মানস-পটে 

সর্ববদ৷ আবিভূত হউন ;হে প্রভে| ! যদিও তুমি অস্তধামি-রূপে সর্ববদা হয়ে 

অবস্থান করিতেছ, তথাপি 'তোমার এ শৈশব-লীগাময় বালগোপাল-মূর্ি 

সর্বাল-হুন্দররূপে আমার হৃদয়ে প্রকটিত হউন ॥ ৪ | 
৫। হে দেব! তোমার যে বদন-কমল অতীব শ্যামল, শিদ্ধ ও রক্তবর্ণ কেশ 

সমূহে সমাধৃত এবং তোমার যে বদন-কমলস্থ বিশ্বফল-সৃশ রক্তবর্ণ অধর 
মা-যশোদা পুনঃপুনঃ চুষ্ধন করিতেছেন, সেই বদন-কমলের মধুরমা শান 
আরকি বর্ণনা করিব? আমার মনোমধ্যে তাহাই আবিভূর্তি হউক, 

বশ্ব্যযাদি অগ্বিধ লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার কোনও প্রয়োজন নাই--আ।ম 

অন্ন সর কিছুই ঢাছছি না॥ ৫| 

৬। হে দেব! হেদামোদর ! হে অনন্ত! হে বিষ্ণো! আমার প্রতি গ্রসঙ 

হৃও। হে গ্রভে! | হে ঈশ! আমি ছুঃখ-পরম্পরা-রূপ মহাসমুদ্রে নিম হই 



আশ্রীস্তবমাল। | ২৫৭ 

একেবারে মরণাঁপর হইয়াছি, তুমি কৃপারৃষ্টি-ূপ অনৃত-বর্ষণ পূর্বক আমার 

উদ্ধার সাধন কর এবং দর্শন দ্বারা আমার প্রাণ-রক্ষ। কর॥ ৬॥ 

| হে দামোদর ! তুমি যেরূপ গাতী-বন্ধণ-রজ্দ্র দ্বারা উদথলে বদ্ধ হইয়! 
শাগগ্রন্ত নলকৃবর ও মগিগ্রীব নামক কুনের-পুধ-দ্বয়কে মুক্ত করতঃ তাহাদিগকে 

শক্তিমান করিয়াছ, আমাকেও তদ্দপ স্থীর প্রেমভক্তি প্রদান কর; এই 
£গ্রমন্তক্তিতেই আমার আগ্রহ, মোক্ষের গ্রতি আমার কিঞ্িন্মান্রও আগ্রহ 

নাই ॥ ৭ | 

৮ হেদেব! তোমার তেজোময় উদর-নন্ধন-রজ্জুতে এবং বিশ্বের শাধার- 
শ্বনপ তোমার উদরে আমার প্রণাম থাকুক) তথা তোমার প্রিয়তম 

শ্ীাধিকাকে আমি প্রণাম করি এবং 'অনম্ভলীলাময় দেব তৃমি, তোমাকে 

নমস্কার করি, তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি ॥ ৮ ॥ 

শ্রীরাধা-গ্রাণনাথায় শ্রীমন্দামোদরায় তে। 

সর্বং চৈতগ্যণেবায় গুরনেইপিতিমেব মে ॥ 

ইতি শ্রীপ্রীদামোদরাষ্্কের অনুবাদ সম্পূর্ণ। 

সস 

টীম ল্লা উহ, 

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং | 
হদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ১ 
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরং। 

চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ২ ॥ 
বেণুমধুরো রেণুমধুরঃ পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ । 
খত্যং মধুরং সধ্যং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৩॥ 

১৭ | 



২৫৮ শরীশ্রীভক্তিরত্র-হার । 

গীতং মধুরং গীতং মধুরং তুক্তং মধুরং স্ুপ্তং মধুরং। 
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৪॥ 
করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরং | 

বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং নধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৫। 
গুঞ্। মধুরা মাল! মধুর যমুনা মধুরা বীচি মধুরা । 

সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৬॥ 
গোপী মধুর লীলা মধুর যুক্তং মধুরং ভূক্তং মধুরং। 
হষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৭॥ 
গোপা মধুর! গাবে মধুর যষ্টিম বুর৷ সৃষ্টিম ধুর । 
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৮। 

ইতি শ্রীমদ্বল্লভাচার্ধা-বিরচিতং ্রীত্রীমধুরাষ্টকং সম্পূর্ণ ং। 

( 'মধুরাধিপতি' শবের এক অর্থ মধুর-রসের অধিপতি, অন্ত অধ 

মথুরায় অধিপতি ; দুই অর্থেই শ্রীকুষণকে বুঝাইতেছে। ) 
“মধুয়াধিপতেরথিলং মধুরং” - শ্রীকৃষ্ণের সমস্তই মধুর । 

৪ শিপ 

ভ্ীউ্রীল্লাধিকা নক । 

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্থচনাজ-গর্্ধহারি-গৌর-ড। 
পাতনাঞ্চিতাজ-গন্ধকীর্তি-নিন্দি-সৌরভ!। 
বল্পবেশ-সুমু-সর্ব-বাঞ্ছিতার্থ-সাধিকা 

মহামাত্মপাদপদ্বু-্নাস্যদাস্ত-রাধিকা! ॥ ১॥ 



ভরীশ্রীস্তবমাল। । 

কৌরবিন্দ-কান্তি-নিন্দি-চিত্র-পট্টশাটিকা 

কষ্ণ-মত্বভৃঙ্গ-কেলি-ফুল্লপুষ্প-বাটিকা । 
কষ নিত্য-সঙ্গমার্থ-পদ্পবন্ধু-রাধিকা 

মহামাত্ব-্পাদপপ্প-দাসাদান্ত রাধিকা ॥ ২॥ 

সৌকুমা্ধ্য-স্থট-পল্লবালি-কীত্তি-নিগ্রহা 
চক্্-চন্দনোতৎপলেন্দু-সেব্য-শীত-বিগ্রহা | 

স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ কামতাপ-বাধিকা 

'হামাত্ম-পাদপদ্প-দাস্যদাস্ত্ রাধিকা ॥ ৩ ॥ 

বিশ্ববন্দ্য যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রম। 

রূপ-নব্যযৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসম। | 
শীল-হার্দ-লীলয়। চ সা যতোইস্তি নাধিক! 

মহ্ামাত্ব-পাদপদ্প-াস্যণাস্ত-রাধিকা ॥ ৪ ॥ 

রাস-লাস্য-গীত-নশ্্-সংকলালি-পগ্ডিতা 

প্রেম-রমা-রূপ-বেশ-সদ্গুণালি-মগ্ডিতা । 

বিশ্ব-নব্য-গোপ-যোধিদালিতোইপি যাধিকা 

মহামাত্ম-পাদপদ্ন-দাস্যদাস্ত রাধিকা ॥ ৫ ॥ 
নিত্য-নব্যরূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পণা 

কৃষ্ণ-রাগ-বন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদ। । 

কৃষ্-রূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিক। 
সন্তমাত্ব-পাদপদ্র-্দাস্যদান্ত-রাধিকা ॥ ৬॥ 

ম্বেদ-কম্প-কণ্টকা শ্র-গদগদাদি-সঞ্চিতা- 

মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-হূষণাঞ্চিতা । 

২৫৯ 



২৬০ ,  শ্রীস্্রীভক্তিরত্ব-হার। 

কৃষ্ণ-নেত্র-তোবি-র্ব-মগ্ডুনালিদাধিকা 

মহামাত্ব-পাদপদ্র-দাস্যদাস্ত রাধিকা ॥ ৭॥ 

য। ক্ষণাদ্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সম্ততোিতা- 

নেব-দৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা | 

যত্ুলব-কৃষ্খসঙগ-নির্গতাখিলাধিক। 

মহামাত্ব-পাদপদ্স-দাস্যদান্ত রাধিকা ॥ ৮ ॥ 

অষ্টকেন যন্তরনেন নৌতি কৃষ্-বল্লভাং 
দর্শনেইপি শৈলজারি-যোধিদালি-ছুল্লতাং । 

কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ব-াস্য-সীধু-ভাজনং 
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্যয়াশড সা জনং ॥ ৯॥ 

ইতি গ্রীপ-কুষ্ণদাস-কবির1জগোখামি-বিরচিতং 
শশ্রীরাধিকাষ্টকং সম্পূর্ণ | 

ওপাশ পপি বে 

উীত্রী্বাধিক্াউক্েল্স অন্যবাক। 

১। বাহার শের গৌরকাস্তি কুষ্কুমলিপ্র শ্বর্ণ-কমলের গর্ধধ খর্ব করিতে 

ধাহার অঙর ন্ুসৌরভ কুস্ুমযুক্ত পল্মের গন্ধ-জনিত কীন্তি ধ্বংস করি 

এবং যান শোপেন্দ্রনদন শ্রীকৃষের সমস্ত অভিলাব পূর্ণ করিতেছেন, £ 

শ্্ীরাধিকা আমাঁকে নিজ-্রীপাদপন্ের দাস্ত দান করুন ॥ ১ ॥ 

২। যাহার পট্টশাটী অর্থাৎ রেশমী শাড়ী প্রবালের কাঞ্জিকেও ? 

করিতেছে, ধিনি কষ্ণ-ূপ মত্ত ভ্রমরের বিলাসের জঞ্ক পুশ্পোস্তান-€ 



শ্রীঞ্জস্তবমালা । ২৬১ 

বংধিনি কৃফ-সঙ্গ লাভ করিবার জন্ক নিতা হুধ্যাদবের আরাধন। করেন, 

মট শ্রীরাধিকা আমাকে নিও-পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥ ২॥ 

ও। ধার অঙ্গ নুকোমল পষ্টাব-শ্রেণীর কীত্তি বিলোপ করিতেছে, বাহার 

শীতল অঙ্গকে চন্দ্র, চন্দন, কমল ও কর্পূরাি নিখিল শীতল বস্ত্র সেবা 

চ'রতছে এবং যিনি নিজাজ-স্পশ-নুধা দ্বারা গোপীবললভ শ্রীকৃষ্ণের কাম-তাপ 

বীডৃত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-জীপাদপন্মের দ্য দান 

কল ॥ ৩ ॥ 

৪। যে হঙ্্ীদেবীর অতৃতপূর্ব রূপ ও নবযৌবনাদি-দর্শনে এবং অতি-মধুর- 

গান-জনিত গ্রেমলীলা-দর্শনে বিশ্বিত হইয়া নিখিল-বিশ্ববন্দা যুবতীবর্গও 
1ঠার বদন! করেন, সেই পরম-ভাগাবতী লক্ষীদেবীও যে শ্রীরাধিকার সমান 

ঠেন এবং ষে শ্রীরাধিক| হইতে অধিকতর গুণসম্পন্॥। রমণী কুগাপি আর 
(কহ পাই, সেই শ্রারাধিকা আমাকে নিজ-শ্রীপাদপংঘ্মর দাস্ত দান ববণণ ॥ ৪ | 

£) ধিনি রাসক্ক্রীড়োপষোগী নৃতা, গীত ও পরিভাঁস।দি অত্যুত্রু£ রসকলা- 

গতি পরম-পণ্ডিত, যিনি গ্রেম-মগ্ডিত মনোহর রূপ ও বেশ এবং বিবিধ 

গুণাবলী দ্বার! বিভৃষিত, অপিচ যিনি শিশ্ববন্দিতাঁ, নদীন-যৌবন-সম্পন্া। ও 

াপ-ললনাগণের মধ্যে সর্ব-শ্রে্ঠা, সেই শ্রীরাধিক! আমাকে নিঞজ-পাদপন্সের 
1 দান করুন ॥ ৫ ॥ 

১। যিনি নিতা নব নব রূপ,কেলি ও কৃষ্ণ-ভানাবলী এই সমস্ত স্বীয় সম্পত্তি 

॥র। শ্রকৃষে বস্ধান্রাগ! বলিয়া তান হ্বপঙ্গীয় গোপযুৰতীগণের হর্ষজনিত 
বিপক্ষ যুবতীগণের কাতিরতা-জনিত কল্প উৎপাদন করিতেছেন এবং ধাহার 

তত শ্রীকফের রূপ, বেশ ও কেপ-বিষয়ে সর্ধদ] একাগ্রভাবে সংলগ্ন হইয়| 
তিয়াছে, সেই প্রীরাধিক। আমাকে নিজ-্রুপাদপন্সের দাস দান করুন ॥ ৬॥ 
+। ধিনি স্ব, কল্প, পুলক, অশ্রু ও £দগাদাদি সাত্িক-বিকার-সমূহে 

রিশোভিত1, [ধিনি ক্রোধ, হর্ষ, বামতাদি ভাব-ভূষণে বিভৃষিত1 এবং হিনি 



২৬২ গ্রীশ্রীভক্তিরদ্ব-থার । 

শ্রকষের নয়নানন্কর রত্ব-ভূষণসমূহে সুসজ্জিত হইয়। রহিযাছেন, মে 
শ্রীরাধিক! আমাকে নিজশ্্রপাদপদ্মের দাশ্য দান করুন ॥ ৭ & 

৮। যিনি ক্ষণার্দঝাল শ্রীকৃষ্*-বিরহে ও তজ্জনিত দৈর,চাপলদি ভাব সমু 
বারা বাথিত হইয়া পড়েন এবং যিনি তৎকালে স্বরুত ব। কষণ-কৃত 
প্রেরণাদি কায দ্বারা শ্রীকৃষ্-সঙ্গ লাভ করিয় সমুদায় মন:কষ্ট দুবীভূত করে 

সেই শ্রীরাধিকা! আমাকে নিজ-প্রীপাদপন্ের দান্ত দান করুন ॥ ৮ 

৯। যাহার দর্শন পার্বতী প্রভৃতি দেবীগণের পক্ষেও সুার্নভ, মে 

কষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাকে যে ব্যক্তি এই অষ্টক দ্বারা ম্তব করেন, প্রীরুষনন 

নন্দিতা শ্রারাধিক| প্রফুলিত| সথীগণ-সমভিব্যাহারে সেই জনকে ৭ 

আপনার দাস্যামুত প্রদান করেন ॥ ৯॥ 

ইতি ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকের অনুবাদ সমাপ্ত। 

টরীজ্ীল্লাধাডক্চ । 

রাধিকা শরদ-ইন্দু-নিন্দি মুখ-মগ্ডুলী 
কুন্তলে বিচিত্র বেণী চম্পকপুষ্প-শোভনী ! 
নীল-্পট অঙ্গে শোভে তাে আধ-ওঢনী 

বন্দিয়ে শ্রীপাদপন্ন বৃষভামু-নন্দিনী ॥ ১ ॥ 
তরুণ অরুণ জনি সিন্দুরের মণ্ডলী 
যৈছে অলি মত্ত ভরে মলয়জ-গন্ধিনী। 
ভুরূর ভঙ্গিম কোটা-কোটা-কাম-গজিনী 
বন্দিয়ে শ্রীপাদপর্প বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ২॥ 



স্ীস্রীস্তবনালা | 

খঞ্চীন-গঞ্জন-দিঠি বঙ্কিম-মুচাহনী 
অঞ্জন-রঞ্জিত তাহে কামশর-সন্ধিনী । 

তিলপুষ্প জিনি নাসা সুবেসর-দোলনী 

বন্দিয়ে শ্রীপাদপন্স বৃষভ।মু-নন্দিনী ॥ ৩॥ 

পক্-বিম্বফল জিনি অধর-ম্থুরজিণী 

দ্রশন দাড়িশ্ব-বীজ জিনি অতি-শোভনী | 

বসস্ত-কোকিল জিনি সুমধুর-বোলনী 
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্প বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ৪ ॥ 

কনক-মুকুর জিনি গগুযুগ-শোতভনী 

রতন-মঞ্জীর পায়ে বঙ্করাজ-দোলনী । 

কেশর-যুকুতা হার উর'পর ঝোলনী 

বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ধ বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ৫ ॥ 

কনক-কলস জিনি কুচযুগ-শোভনী 

করিবর-কর জিনি বাহুযুগ-দোলনী । 

সুললিত অঙ্গুলিতে মুদ্রিকার সাজনী 

বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ন বুষভানু-নন্দিনী ॥ ৬ ॥ 

গজ-অরি জিনি মাজা গুরুয়! নিতম্বিনী 

তা'পর শোভিত ভাল কনকের কিন্কিণী । 

কনক-উলট-রস্ত৷ জানুযুগ-শোভিনী 

বন্দিয়ে শ্রীপাদপন্ বৃষভানু-নন্বিনী ॥ ৭॥ 

২৬৩ 



২৬৪ ্রীপ্রীভক্কিরতু-হার। 

হংসরাজ-গতি জিনি স্মস্থর-চলনী 

রাতুল-চরণে রাজে কনয়া সুপঞ্জিনী। 

যুগল চরণে শোভে যাবক-সুরঞ্জিনী 

বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ন বুষভানু-নন্দিনী ॥ ৮ ॥। 

ইতি শ্রীল-সনাতনদাস-বিরচিত উষ্ররাধাষ্টক সমাপু !? 
এ পা 

জরীপ কবল আইস ॥ 

শা গীরণনায়ে নমঃ | 

নিখিল-শর্গত-মৌলি-রত্বমালা- 
ছ্যুতিনীরা্জিত-পাদপস্কজান্ত !। 

অয়ি! মুক্তকুলৈরুপাস্তানানং 

পরিতত্তাং হরিনান ! সংশ্রয়ামি ॥ ১৪. 

জয় নামধেয় ! মুনিবৃন্দ-গেয় ! 

জন-রপ্রনায় পরমক্ষরাকৃতে !। 

ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং 

নিথিলোগ্রতাপ-পটলীং-বিলুম্পসি ॥ ২॥ 
যদাভাসোহপুযুপ্যন্ কবলিত-ভবধবাস্ত-বিভবে। 

দৃশং তত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীং। 
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবক্সাম-তরণে | 

কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ & 



_ শ্রীস্বরীস্তবমাল। । ২৬৫ 

যদরব্রহ্গ-সাক্ষাৎকৃতি-নিষ্টয়াপি 
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। 

অপৈতি নাম! স্ক'রণেন তন্তে 

গ্রারব্ধ-কর্মমোতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥ 
অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দস্থুনো ! 

কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্াঃ || 

প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেক-ম্বরূপে 

ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈবদ্ধতাং নামধেয় ! ॥ ৫॥ 

বাচাং বাচকমিত্যু্দেতি ভবতো৷ নাম ! স্বরূপ-দবয়ং 

পুরঝস্মাং পরমেব হস্ত ! করুণং তত্রাপি জানীমহে। 
যস্তশ্মিন বিহিতাপরাধ-নিবহঃ "প্রাণী সমস্তাঞ্ভবে 
নাম্যেনেদমুপাসা মোহপি হি সদানন্দাম্বধৌ নজ্জরতি ॥ ৬). 

স্বদিতাশ্রিত-জনাত্তি-রাশয়ে 
রম্য-চিদ্ঘন-মুখ-স্বরূপিণে ! | 

নাম ! গোকুল-সহোঁৎসবায় তে 
কৃষ্ণ! পূর্ণ-বপুষে নমো নমঃ ॥ ৭॥ 

নারদ-বীণোজ্জীবন ! সুধোন্মি-নিষাস-মাধুরীপুর !। 

তং কৃষ্ণনাম ! কামংস্র মে রসনে রসেন সদা ॥ ৮ ॥ 

ইতি শ্রীমদ্বূপগোস্বামি-বিরচিং শ্রীত্রীকৃষ্ণনামাষ্টকং সম্প্রণ | 
০ এস 



-২৬৬ ্রীন্রীভক্তিরদ্হার | 
শ্রীত্রীক্কষ্ণনামাউকেন্স অনুবাদ । 

১। হে হরিনাম ! তুমি শ্রীকষ্ণ-বিগ্রহ হইতে অভিন্ন বলিয়া, নিধ 

উপনিষদ-রূপ রত্বমালার কিরণ দ্বার তোমার শ্রীপাদপঞ্পের নখর-সমূ 

নিমঞ্ছিত হইতেছে অর্থাৎ সমস্ত বেদগণ তোমার পদ-নথর পরায্তের$ 

'মহিমা কীর্তন পূর্বক স্তব করিতেছে এবং যোগী, খধি প্রভৃতি মুক্ত 
পুরুষগণও তোমার উপাসন! করিতেছেন) অতএব হে হরিনাম! আমি 

সর্বতোভাবে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ১॥ 

২। হে কৃষ্জনাম! মুনিগণ সর্বদ| তোমাকে কীর্তন করিতেছেন, 

তুমি নিথিল-জন-মণ্ডলীর চিত্ব-বিনোদনার্থে পরম-অক্ষররূপ আক্কাতি অরথাং 

বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ এবং এমন কি, অবহেল| পূর্ববকও যাঁদ কে? 
তোমাকে একবারমাত্রও উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তুমি তাহার অত্র 

পাপরাশিও ধ্বংস করিয়া! থাক; অতএব হে নাম! তোমার গ্ 

ইউক ॥ ২॥ 

৩। হে কৃষ্জনাম-রূপ গৃধ্য! যদি কেহ কোনও সন্কেতে বা আভাসেও 

'তোমাকে উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও তুমি তাহার সংসারামঞতি* 

রূপ অজ্ঞানান্ধকার দুরীভূত করিয়। দাও এবং তুমি তন্বজ্ঞান*বিধীন 
বাক্িকেও শ্রীরুষ্ণতক্তি-বিষমিণী জ্ঞান প্রদান করিয়া থাক) অতএব ৫ 

নাম! এ জগতে এমন বিদ্বান কে আছেন যে, তান তোমার 

মহিমা বর্ন! করিতে সমর্থ হইবেন? ॥ ৩।॥ 

৪। নিষ্ঠা-সহকারে অবিচ্ছির ঠৈপশ্ধারার ন্যায় অবিরাম ব্রঙ্গাচ্ 

করিলেও ভোগ ব্যতিরেকে যে গ্রারন্ধ-কর্ম্ের অর্থাৎ অনাদিকাল-সঞিত 

'পাপ ও পুণ/জনিত কর্ম-সমূহের ফণাফল বিনষ্ট হয় না, হে নাম, 

জিহবাগ্রে তোমার স্পন্দন-মাতেই অর্থ/ৎ মুখে তৌমকে উদ্ভীরণ করিবামাঙ 

সই প্রারন্ধ কর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইয়। থাকে ॥ & ॥ 
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৫| হে অধদমন! হে যশোদা-নদান ! হেননদ-লুনো ! হে কমল- 

নয়ন! হে গোপীকান্ত! হে বৃন্দাবনেন্ত্র! হে প্রণত-করুণ! হে 

কষ! ইত্যাদি অনেক-ম্বরূপে হে নাম! তুমি ভীবের ভববন্ধ-মোচনের 
জনয গ্রকটিত থাকিয়া! অপার করুণ' গ্রদশন করিতেছ ; অতএব হে নাম! 

তোমাতে আমার অনুরাগ প্রচুর-পরিমাণে বর্ধিত হউক | ৫| 

৬। হে নাম! তোমার দুইটি স্বরূপ--(১) বাঁচা অর্থাৎ বিভূ-টৈতন্কাত্বুক 

বিগ্রহ (মুত্তিমান্ শ্ীবিগ্রহ ) ও (২) বাচক অর্থাৎ হরি, রাম, মাধব, কুষ, 
গে|বিন্দ গ্ভৃতি বর্ণাত্মক-বিগ | অঙ্গরময় নাম-বিগ্রহ ) 3 তুমি এই 

টা শ্বরূপে বিরাজ করিতেছ : পবস্ক আমি তোমার বিভু-টৈ তন্যাত্মক 

বাঠাশন্বরপ হইতে কষ্খ-গেবিন্দাদি-নামাতক বাঁচক-ন্বরূপকে অধিকতর 

সদয় বিবেচনা করি, যেহেতু বদি কোনও বাক্তি তোমার বিভূ-চৈতনা। ত্বক 

বাঠ-স্বরূপ অবলম্বন করিয়৷ অথাৎ শ্রাবিগ্রহ আশ্রয় করিয়। তোমার 

উপাসনা করিতে করিতে অপরাধী হইয়া পড়েন এবং তথন যদি তিনি 

মুখে তোমার হরি-কুষ্-গোদিনাদি বর্ণাম্ক বাচক-ম্বরূপ বা! নাম-বিগ্রহ 
অবলম্বন করিয়া অর্থ অক্ষরময় “নাম” আশ্রয় পূর্বক “নাম” কীর্তন 
করিয়া উপাঁসন! করিতে থাকেন, তাহ! হইলে হে নাম। তোমার 

প্রভাবে তিনি সর্বাপরাধ তইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিরবচ্ছিন্ 
তানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন ৬ || 

৭। হে নাম! তে কৃষ্ণ-স্বূপ! তুমি আশ্রিত জনগণের 

নামাপরাধ-জনিত ছূর্গতি বিনাশ করিয়া থাক, তুমি পরম চিগানন্দ- 

'ঘনরূপ-বিগ্রহে বিরাজিত, তুমি গোকুলবসিগণের সাক্ষাৎ আনন্দ-ন্বরূপ 

এবং তুমি হ্বীর মহিম! ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হই! রছিরাছ; 
অতবএ হে নাম! আমি তোমাকে বারহ্থার নমস্কার করি॥ ৭॥ 

৮। হে কষ্চনাম! তুমি দেবধি নারদের বীণার জীবন-্বরূপ এবং 
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তুমি অমৃতময় মাধূ্য-তরজে পরিপূর্ণ; অতএ তৃমি কূপ বিতরণ-পূর্বক 
আমাকে তোমাতে অন্ুরত্ত করিয়া আম!র জিহ্বায় অবিশ্রান্ত স্কর্তি লাভ 
কর অর্থাৎ তুম আমাকে এই রুপা কর, যেন আমি মুখে সর্বদাই 

তোমাকে উচ্চারণ কবিতে পারি ॥৮॥ 

ইতি আ্রীকঞ্জনামা্টকেএ মনুবাদ সমাপ্র। 

উ্রীঞ্রীশিক্ষাক্কথ | 

চেতোদর্পণ-মার্জনং ভব-মহাদাবাগ্র-নিব্বাপণং 

শ্রেয়/কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনং। 
আনন্দান্ুধি-বদ্ধনং প্রতিগদং পূর্ণান্তাম্থাদনং 
সর্বাত-স্সপনং পরং বিজয়তে গ্রীকৃষ্ণ-সন্থীর্কনং ॥ ১ ॥ 

নায়ামকারি বহুধা নিজ-সবব-শক্তি- 

স্তত্রার্পিঠা নিয়মিত: স্মরণে ন কালঃ। 

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি 
ছুর্দেবমীদৃশমিহাজনি নান্ুরাগঃ ॥ ২॥ 

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষুন!। 

অমানিন। মানদেন কীন্তনীয় সদা হরি ॥ ৩॥ 

ন ধনং ন জনং ন স্ুন্দরীং কবিতাং বা জগদীণ ! কাময়ে। 

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী স্বয়ি ॥ ৪ ॥ 

অয়ি নন্দ-তনৃজ! কি্করং পতিতং মাং বিষমে ভবামুধো 

কৃপয়। তব পাদপস্কজ-স্থিত-ধুলি-সদৃশং নিচিন্তয় ॥ ৫ ॥ 
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নয়নং গলদশ্র-ধারয়! বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া৷ গিরা । 

পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদ। তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যুতি ॥ ৬ ॥ 
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষ। গ্রাবুধায়তং | 

শৃন্যায়িতং জগৎ সর্ববং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ৭॥ 
আশ্লিহ্য বা পাদরতাং পিনষ্ট মনামদর্শ নান্মপ্মহতাং করোতু বা। 
যথা তথা ব| বিদধাত লম্পটে। মতপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ॥ ৮॥ 

ইতি প্রীরুধ্চৈতণা-মহা গ্রভো: প্রমুখাজ-বিগলিতং 

 শশিক্ষা্টকং সপূর্ণং | 

ফলশর্দত- গ্রভুর শিক্ষার্টক-শ্লেক যেই পড়ে শুনে । 

কুষ্ণ-প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥ 

শ্র্নচৈতনাচরিতামূত। 

জ্ীশ্রীম্পিক্ষাউকেব্স অনুবাদ । 

১। যে শ্রীকষণ-নন্কীত্ত ন মনের দুর্ববাসনাদ সর্ববসিধ মলিনত! দুর করিয়! 
তাহা নিশ্ম্প করতঃ তাহাতে রুষ্ণ-স্কৃণ্তি আপয়ন করে, যাহা তব-বন্ধন 

মোচন করে, যাহা জীবের সর্ধবিধ কল্যাণ সাধন করে যাঁহ। জীবকে-__ 

“আমি কৃষ্পাদ এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজণই আমার একমাত্র অবশ্য কর্কব)”_-এই 

গরম-তত্বজ্ঞান প্রদান করে, যাহ! আনন্দ-সমুদ্র পরিবঞ্ধন করে, বাহ! পদে 

পদে মধুরাতিমধুর শ্রারুষ্ণ-প্রেমরসনুধা মাস্বাদন করাইয়। পূর্ণ অমৃতের আব্বার 

প্রদান করে এবং যাহা সমস্ত রিপু ও ইন্দরিয়গণকে শ্রুরৃষ্সেবা-নখ 

প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে দমন ও বশীভূত করিয়। দেয়, সেই শ্রীষ* 
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সন্বীর্তন সর্বতোভাবে সর্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন-_জগ্গ শ্রীকৃষ্ণ, 

সন্থীর্ভনের জয় ॥ ১॥ 

২। হে ভগবন্! লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া তুমি হরি, ৃষ্ণ। রাম, 

গোবিন্দ, মুকুন্দ, মাধব প্রভৃতি তোমার অনংখা নামের প্রচার করিয়া 

এবং সেই নাম-সমূহে নিজের সর্ব-শক্তি অর্পণ করিয়াছ অর্থাৎ তু ২ও 

যেমন পতিতপাঁবন, যেমন সর্ববাভীষ্-পূর্ণ গারী, যেমন পবমানন্দ দাতা, 

তোমার নামও তদ্রপ। পিচ, এ নাম-গ্রহণের জনা স্থানান্থ'ন বা 

কালাকালের কোনও শ্য়িম কর নাই অর্থৎ এচি মুচি সর্ব আস্থা 

ও সর্ব স্থানে এবং সব সময়েই এ নাম গ্রহণ কথা যায়, তাহাতে কোনও 

বিধি-নিষেধ নাই। (এমন কি, মলমূর্তাগ্রে সময়েও নাম লইনে 

কোনও বাধা নাই।) কিন্তু হে গ্রভে!! তোমার এত দর হইলেও, 

আমার এমনই ছুদৈব যে, তোমার এ কোনও নামে আমার রা 

হইল না॥ ২। 

৩। তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া» স্বয়ং নিরভিমান 

ইয়। এবং সর্জীবে সম্মান দিয়া সর্ধদ। শ্ীহরিনাম কীন্তন করিবে। 

এতৎসন্থন্ধে স্শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে বলিয়াছেন £-- 

তৃণ ছৈতে নীচ হেয়! নদ! লবে নাম। 

আপনি নিরভিমানী অন্ে দিবে মান ॥ 

উত্তম হইয়। আপন|কে মানে তৃণাধম। 

ছুই প্রকারে সহিষুত। করে বুক্ষ-সম | 

বৃক্ষ যেন কাঁটিলেহ কিছু না বোলয়। 

শুকাইয়া মৈলে কারে পানি ন! মাগয় ॥ 

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন। 

ধর্মা-বৃষ্টি সে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
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উত্তম হয়া নৈষ্ষ হবে নিরতিমান। 

জাবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ- অধিষ্ঠান | 

এইমত হৈয়। যেই বষ্ণচনাম লয়। 

শ্রীরুষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ ৩॥ 

৪। হে জগদীশ্বর! আমি স্ুবর্ণমণি-মাণিক্যাদি বিভব চাহি না স্্ী- 

গুত্রাদ পরিবারবর্গ ও দাস-দাসী প্রভৃতি অনুচরবর্গ চাহি না, সুন্দরা স্ত্রী 

চাহি না, কাঁবতা-রচনা-শাক্ত চাহি না; হে প্রভো! আমি কিছুই 

চাহি না; আমি কেবল এই চাহ থে, জন্মে জন্মে তোমার শ্রচরণে 

আম|র যেন নিফষাম ভক্তি লাভ হয় ॥ ৪ ॥ | 

৫| হে ইনন্দনলান ! তোমার নিত্যদাম আমি তোমাকে তুলিয়া বোর 

মায়াশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বিষম-সংসার-সাগরে নিপতিত হইয়াছি। 

তুমি রুপা করিয়! এ দাসকে তোমার শ্রীচরণেব ধূলি-দশ জ্ঞান কর 
অর্থ তৃমি দয়া করিয়া আমাকে অতি-দীনহীন-জ্ঞানে মামার উদ্ধাব-মাধন 
ূর্বক তোমার শ্রীচরণের একটি ক্ষুদ্র দাঁন করিয়] লও ॥ ৫॥ 

৬। হে গ্রভে।! তোমার নাম গ্রহণ করিতে কবে আমার নয়নে দরদর* 

বেগে অশ্রধারা প্রবাহিত হুইবে, গদ্গদ-ভাবে কবে আমার ক রন্ধ 

ঃইয়। আসিবে এবং পরমাঁনন্দ-ভরে কবে আমার সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত 

ইয়া উঠিবে ॥ ৬॥ 

৭। এইরূপে দেন্যাত্ডি করিতে করিতে মহাপ্রভু আমার সহস! শ্রমতীর 

চাবে বিভাবিত হৃইয়া বলিতে লাগিলেন, হে সথি। রুফ্-বিরহে আমার 

॥ কিদশ! হইল! নিমেষমাত্র সময় যে আমার নিকট যুগ বলিয়| বোধ 

ইতেছে, আমার চক্ষে যে অবিরল বর্ধার ধার! প্রবাহিত হইতেছে, 

বং সমস্ত জগৎ যেন আমার নিকট শৃন্ঠময় বোধ হইতেছে || $| 
৮। হে নথি! শ্রগোবিন আমাকে পরমাদরে আলিঙ্গন করিয়) 
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আমায় আত্মপাংই করুন, অথব| দর্শন ন| দিয়া আমাকে মন্মহ্ 

করুন, কিন্বা সেই লম্পট আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ক রমণী মং 

বিহারাদিই করুন- তাহার যাহা ইচ্ছ! তাহাই করুন না কেন, তথাণি 

তিনি আমার প্রাণনাথ-_অন্ত আর কেহই নহে ॥ ৮॥ 

((শ্রীশ্্রশিক্ষা কের বিস্বৃত ব্যাথা দেখিতে ইচ্ছ! হইলে অস্মংসম্পাদিত 

রীপ্রীচৈতগ্তয-চরিতা মৃত” অন্ত্যলীল৷ ২*শ পরিচ্ছেদ এবং 
'শ্শ্রীপ্রীবৃহস্তক্তিতত্বসার” ৫ম বা ফট সংস্করণ দষ্টব্য। 

ইতি শ্রীশ্রী শক্ষা্টুকের অনুবাদ সমাপ্ত। 

উীজ্রীম্পপুত্দন্ন ভোজ । 

ওমিত্যুচ্চারতো৷ মোহনিদ্রা দূরং পলায়তে । 

তয়া গ্রস্তং জগন্নাথ | ত্রাহি মাং মধুসদন |॥ ১॥ 

ন্ গতিবিদ্যতে নাথ ! ত্বমেব শরণং মম। 

পাপ-পঙ্কে নিমগ্লোইম্মি ত্রাহি মাং মধুস্দন !॥ ২ 

মৌহিতোইজ্ঞান-তমসা পুত্র-দার-গৃহাদিযু। 
তৃঞ্চয়৷ পীডামানোইম্মি ত্রাহি মাং মধুসুদন | ॥ ৩॥ 
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ-শোকাতুরং প্রভো !। 

অনাশ্রয়মনাথণ্চ ত্রাহি মাং মধুসৃদন ! ॥ ৪1 
গতাগতেন শ্রাস্তোইস্মি দীর্ঘ-সংসার-বর্মনতু। 
পুনর্নাগন্তমিচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুষ্ণন ! ॥ ৫ ॥ 
বহবে। হি ময়! দুষ্টা যোনি-দ্বারঃ পৃথক্ পৃথকৃ। 
'গর্ভবাস-মহাছুঃখাৎ ত্রাহি মাং মধুসুদন !॥ ৭ ॥ 
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তেন দেব! প্রপন্নোইস্থিত্রাণার্থস্বংপরায়ণঃ। 
ছুংখার্ণব-নিমগ্লোইহং ত্রাহি মাং মধুস্থদন | ॥ ৭॥ 

বাগ যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কম্মণা নোগপাদিতং। 

তৎপাপান্ধিনিমগ্রোহন্মি ত্রাহি মাং মধুস্দন 1॥৮॥ 

সুকতং ন কতং কিঞ্দ্্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া। 

সংসারার্ণবমগ্লোহশ্ি ত্রাহি মাং মধুন্দন !॥ ৯ 
দেহাস্তর-সহজেষু প্রাপিতং ত্রমত। ময়া। 

তির্সাকৃত্বং মানুষত্বঞ্চ আহি মাং মধুস্াদন | ॥ ১০ ॥ 
বাচয়ামি যথোন্বত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ। 

জরামরণ-তীতোইম্ি ত্রাহি মাং মধুস্ৃদন | ॥ ১১॥ 
যত্র যত্র চ জাতোহম্মি স্ত্ীযু বা পুরুষেষু বা। 
দেহি তত্রাচলাং ভক্তিং ত্রাহি মাং মধুস্থদন |॥ ১২॥ 
গত্বা! গত! নিবর্তত্তে চন্দ্র-মূধ্যাদয়ো গ্রহাঃ। 

কদাপি ন নিবর্তৃত্তে দাদশান্দর-চিন্তুকাঃ ॥ ১৩ ॥ 

সন্ভি স্তোত্রাণি বহবে। বাঞ্ছিত্থ প্রানি বৈ। 

দ্বাদশার্ণাৎ পরং নাস্তি বাস্ুদেবেন ভাষিতং॥ ১৪ ॥ 

দ্বাদশার্ণং মহাস্তোত্রং সর্বকামফল-গ্রদং | 
গভ বাস-নিরাসায় শুকেন পরিভাষিতং ॥ ১৫॥ 

দ্বাদশার্ণং নীরাহারে। ষঃ পঠেং হরিবাসরে। 
 সগচ্ছেদ্ বৈষণবং ধাম যত্র যোগেশ্বরে। হরিঃ8১৬। 

ইতি শ্ীল-শুকদেবগোস্থা মি-বির চিতং শরীীমধুক্দন-স্তোন্ং সম্পূর্ণ 

১৮ 
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আল্রীমধ্ুত্ুদন-স্তোত্রেন অনুবাদ । 
১। ও" এইবাক্য উচ্চারণ কারবামাত্র মোহনিদ্া দুরে গলারন করে; 

কিন্তু হে জগন্নাথ! হে গ্রভো! আমি যে সেই মোহনিস্রায় এক্বোর 
অভিভূত হইয়াছি! অতএব হে বিপদ্-ভঙ্গন শ্রমধুস্থদন | তুমি আমাকে 
রক্ষা! কর ॥ ১॥ 

২। হে প্রতো। তৃমিই আমার একমাত্র মাশ্রয়, আমার আর খন 

গতি নাই। আমি ঘোর পাপ-পঞ্চে নিমগ্ন ইইগ়াছি ) অতএব হে বিপদ 

শীমধুহদন! তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ২। 
৩। হে নাথ! আমি অজ্ঞানান্ধকারে অভিভূত হইয়! পুত্র, কলর, 

গৃহাদিতে অত্যন্ত আগক্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং নিদারুণ বিষয়-তৃা 

আমাকে অতিশয় উৎপীড়ত করিতেছে) অতএব হে বিপদ-জঞন 

শ্রীমধুহ্ণন ! তূমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥ 
৪। হে গ্রতো ! আমি ভক্তিহীন, অতিদীন, শোক-ছুঃখে জর্জরীঘৃত, 

অনাথ ও নিবাশ্রয়) অতথল হে বিপদ্-ভঞ্গ? শ্রীমধুহদন | তুমি আমাকে 

রক্ষা কর ॥৪॥ 

৫।| হেনাথ! এই সুদীর্ঘ সংসার-পথে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিঠে 
করিতে আমি ক্লান্ত হই পড়িয়াছি; তঙ্গিঘিত্ব এ সংসারে আর আছি 

পুনর্ধার আমিতে ইচ্ছা করি না) অতএব হে বিপদ্-তঙ্গন শ্রীদধৃহথান! 

ভুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ৫॥ 

৬। হে প্রতো! আমি পৃথক্ পৃথক বহুসংখ্যক যোনিতে জন" 

করিয়াছি; তনিমিত্ব গর্ভাল-জনিত মহাহঃখ আর সহিতে পারি না। 

অতএব হে পিপদ্-ভঙ্জন শ্রীঘধুঙ্গদন ! তুমি ছামাবে রভবণ ই 
পরিত্রাণ কর ॥৬ ॥ 

৭। হে দেব! আমিবিষম-হুঃখ-সমুগ্রে নিমগ্ন হইহা পরিআাণ-লাঞের 
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জগ একাস্ত-ভাবে তোমার শরণাগত হইতেছি $ হে বিপদ্-তঞ শ্রীমহদন | 

তুমি আমাকে রক্ষা কর॥ ৭॥ 
৮। হে প্রভে। ! আমি বাক্য ভ্বার| যাহ! যাহ! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 

কারের দ্বার! তাহা পালন কারতে পারি নাই; স্ৃতরাং আমি গ্রাতিজ্ঞা- 
ভ্দ-জনিত পাপ-সমুত্রে নিম্ম হইয়াছি; অতএব হে বিপদ-তঞ্জন 
মমবুহদন ! তুমি আমাকে উদ্ধার কর ৮॥ 

*। হে গ্রভো! আমি কখনও কোন শুকৃতি করি নাই, কেবল হুদ্ধাতিই 
করিয়াছি, তজ্জন্য এই ঘোর সংসার-দাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ; অতএব হে 
বিপ্-ভঞ্জন রীমবুস্ছদন ! তুমি আমাকে উদ্ধীর কর ॥ ৯॥ 

১*। হেনাথ! আমি সহ সহস্র দেহে ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও 
৭ প্ত, পক্ষী গ্রভতি ইতর-দেহ, কথনও বা মানব-দেহ প্রাপ্ত হইয়। কেবল 
খুরগা ঘুরিয়াই বেড়াইতেছি, অতএব হে বিপদূ-ভঞজন প্রীমধুঙদন ! 
তুমি আমাকে বক্ষা কর ॥ ১। 

১১। হে প্রভে।! আমি জরা ও মূত্যা-ভয়ে ভাত হইয়। তোমার নিকট 
উতর স্তায় প্রলাপ করিতোছ। অগা হে পিপদ-জঞন শ্রমধৃহদন | 
তম আমাকে রা কর॥ ১১॥ 

১২। হে নাথ! আমি যে কোনও গানে স্থী বা পুরুষ যে কোনও রূপেই 
গ্র-গ্রহণ করি না কেণ, সর্বত্রই বেন তোমাতে আমার অচল! ভক্তি 
প্রধান করিও, আম কেবল ইহাই প্রার্থত্থ করি; হে বিপদ*ভঞ্চন 
খনপৃহদন | তুমি 'আমাকে রক্ষা কর॥ ১১ | 

১৩। এ সংসারে দেখা! যাইতেছে, চন্্র-হুর্যাদি গ্রহগণও পুনঃপুনঃ 
পিয়। যাইতেছে এধং আবার ফিরিয়া আসিতেছে; কিন্তু বাকারা 

ও নমো ভগবতে বানুদেবয়” _এই দ্বাদশাক্ষর-মন্্ে উপাসন| করেন, 

ঠাহাদিগকে আর কখনও এ নংলারে ফিরিয়। আগিতে হয় না ॥ ১৩॥ 
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১৪। হদিও অভীগ্গিত-ফলপ্রদ বনুসংখ্যক স্তোত্র আছে, কিনব 

্রীবাস্থদেব বলিয়াছেন, এই দ্বাদশাক্ষর-সমান্থত ক্োত অপেক্ষা শ্রেঠ স্তোহ 
আর নাই ॥ ১৪ ॥ 

১৫। এই দ্বাদশাক্ষর-মহান্তোত্র সর্বব কামন! পূর্ণ করেন। ভীরের 
গর্ভবাস রহিত করিবার জন্য শ্রীশুকদেব কর্তৃক এই মহাস্তোত্র বীঘ্বিত 

হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥ 

১৬। যিনি প্রীএকাদশী-দিবসে অনাহারে থাকিয়। এই দ্বাদশাক্ষর-স্তো 

গাঠ করেন, তিনি, যোগেশ্বর শ্রহরি যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন) গেছ 

নিত্যধাম বিষ্ুলোকে অর্থাৎ শ্রীবৈকু্ধধামে গতি লাভ করেন ॥ ১৬। 

ইতি শ্রশ্রীমধুহ্দন-স্ডোত্রের অনুবাদ সমাপ্ত। 

শীক্রীক্কষ্ণম্ভোত্রৎ (১)। 

ও নমে। বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে। 

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১ 

নমে। বিজ্ঞান-রূপায় পরমানন্দ-রূপিণে। 

কৃষ্ণায় গোপীনার্থায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২ ॥ 

নম: কমলনেত্রায় নমঃ কমল-মালিনে। 

নমঃ কমলশ-্নাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥ ৩ ॥ 

বর্থাপীড়াভিরামায় রামায়াকুষ্ঠমেধসে । 
রমা-মানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪ ॥ 



ীন্রীস্তবমাল! । ২৭৭ 

কংসবংশ-বিনাশায় কেশি-চানূর-ঘাতিনে । 
বৃষভধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থ-সারথয়ে নমঃ ॥ ৫ ॥ 

বেণুবাদন-শীলায় গোপালায়াহি-মদ্দিনে | 
কালিন্দী-কৃল-লোলায় লোল-কুণুল-ধারিণে ॥ ৬।॥ 

বল্লবী-নয়নাস্তোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে। 

নমঃ প্রণত-পালায় শ্রীকষ্ণায় নমে। নমঃ ॥ ৭॥ 

নমঃ পাপ-প্রণাশায় গোবদ্ধন-ধরায় চ। 

পৃতনা-জীবিতাস্তায় তৃণাবর্থাসু-হারিণে ॥ ৮ ॥ 

নিলয় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধি-বৈরিণে | 
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমে। নমঃ ॥ ৯ ॥ 

প্রসীদ পরমানন্দ ! প্রসীণ পরমেশ্বর !। 
আধি-ব্যাধি-ভুজলেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো !॥ ১০॥ 

শ্রীকৃষ্ণ ! রুঝিিণীকান্ত ! গোগীজন-মনোহর || 
সংসার-সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্গুরো !॥ ১১ ॥ 

কেশব ! ক্লেশ-হরণ | নারায়ণ ! জনার্দীন || 
গোবিন্দ ! পরমানন্দ ! ম।ং সমুদ্ধর মাধব! ॥ ১২॥ 

ইতি শ্রীগোপালতাপনীয়স্রতি-ধৃতং শি ইীকঙস্তো ব্রং (১) সমাধ্ধং। 



২৭৮ ্ীশ্রভক্তিরত্র-হার। 

প্রীপ্ীকষঝস্তোত্রের (১) অনুবাদ । 

১। যিনি হয়ং বিশ্বর্ূপ এবং ঘিনি বিশ্বের স্যষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, 

সেই বিশ্বময় প্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। 
২। যিনি জ্ঞান ও পরমানন্দ-স্বরূপ, সেই গোবিন্দ গোগীনাথ শ্রিরুষণকে 

আমি বারম্বার প্রণাম করি। 

৩। যিনি গপদ্মমালী ও পদ্মনাভ, সেই গন্মাপতিকে আমি নমস্কার করি। 

৪| বাহার শিরোদেশ ম্যুব-পুচ্ছে সুশোভিত, ধিনি অপরিমিত-জ্ঞানময 
এবং যিনি শ্রীলক্ষীদেবীর মানস-সরোবরে হংস-স্বরূপ, সেই শ্রীগোবিন্দকে 

আমি পুনংপুনঃ গ্রণাম করি। 

৫| যিনি কংসবংশ-ধ্বংমকাদা, ধিনি কেশী ও চাম্ুর-খাতী এবং 

যিনি শ্রীমহাদেবেরও বন্দণীয়, সেই অর্জুন-সারথি শ্রীুষ্ণকে আমি 
নমস্কার করি। 

৬-৭| যিনি বেণু-বাদন-পরায়ণ, গো-পালক, কালিয়-ম্দন, যমুনা-কুল" 

বিহারী, চঞ্চল-কুগ্ডল-পরিশোভিত, গোপীগণের নয়ন-কমল-গ্রথিত-মালযধারী, 

নৃত্য-পরায়ণ ও গ্রণত-জনের প্রতিপালক, সেই শ্রীকৃঞ্ণকে আমি বারবার 

প্রণাম করি। 

৮ | যিনি পাপ-বিনাশন, গোবদ্ধন-ধারী, পৃতন1-বিনাশকারী ও তৃণাৰধ' 

গ্রাণসংহারী, সেই শ্রীকৃষ্কে আমি নমস্কার করি। 

৯। যিনি পূর্ণ-ম্বরপ, মোহ-বর্জিত, পরম-বিশুদ্ধ,। পরম-পাবন, 

অন্ধিতীয় ও সর্ধ-পৃজ্য, সেই শ্রীকৃষ্চকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। 
১০1 হে পরমাননাস্বরূপ ! হে পরমেশ্বর ! আপনি আমার গ্রতি গ্রসঃ 

হউন। হে গ্রভে| ! মন:গীড়া-রূপ ও ব্যাধি-যপ কালতুজঙ্গ আমাকে দংশন 

করিয়াছে, তাহ! হইতে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। 



্রীশ্রীস্তবমাল! ২৭৯ 

১১) হে ক্ৃ্চ। হে কাকসিণীকান্ত। হে গোপীজ্ন-চিন্তাপহারিন্। 

হে জগদগুরে। ! আমি সংসার-সাঁগরে নিমগ্প হইয়াছি, আপনি আমাকে 

উদ্ধার করুন। 

১২। হেকেশব! হেছুঃখ-বিনাশন। হে নারায়ণ! হে জনার্দন ! 

হে গোবিন্দ ! হে পরমানন। ! হে মাধব! আপনি জামাকে উদ্ধার করুন। 

ইতি শ্রীশ্রীরুষ্ন্তোত্রের (১) অনুবাদ সম্পূর্ণ । 

জ্রীশ্রীক্ু্স্তো প্রহ (২)। 

ধ্যেয়ং সদা পরিভবদ্মভীষ্টদোঠং 

তীর্থাম্পদং শিব-বিরাঞ্চ-ঘতং শরণা মূ 

ভূত্যাত্তিহং প্রণতপাল-ভবদ্বি-পো।তং 
বন্দে মহাপুরুষ ! তে চরণরনিন্দম্॥ ১॥ 

ত্যক্ত।| সুদুস্তাজ-স্থুরেগ্নিত-রাজালক্ষ্ীং 

ধর্শিষ্ঠ ! আধ্য-বচসা যদগাদরণাং। 
মায়াযগং দয়িতয়েগ্লিতমন্বধাবদ্ 
বন্দে মহাপুরুষ | তে চরণারনিন্দম্ ॥ ২ ॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগব্ত-মহাপুরাণ-ধৃতং শ্রীশ্রী ৃষ স্তোত্রং (২) ংম্পূর্ণং। 



২৮৭ | শ্শ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

শীত ম্ববুহস্দমমুক্ভশ-বী। 

শত্ীপ্রীগোগীজন-বল্পভায় নম: | 

(শ্রীকষ্ণের এই অপূর্ব স্ডোত্র প্রত্যহ পাঠ কর! অবশ কর্তব্য ।) 

নব-জলধর-বর্ণং চম্পকোন্ভাসি-কর্ণং 
বিকসিত-নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দ-হাস্যং | 
কনক-রুচি-ছুকুলং চারুবহণবচুলং 
কমপি নিখিল-সারং নৌমি গোপী-কুমারং ॥ ১॥ 
মুখ-জিত-শরদিন্দুঃ কেলি-পাবণা-সিদ্ধু 
কর-বিনিহিত-কন্দু্বল্লবী-প্রাণবন্ধুঃ | 

বপুরপস্থত-রেণুঃ কক্ষ-নিক্ষিপ্ত-বেণু- 
বচন-বশগ-ধেনুঃ পাতু মাং নন্দশৃমুঃ ॥ ২ ॥ 

ধবস্ত-হু্ট-শঙ্খচুড় ! বল্লবী-কুলোপগুঢ় ! 
ভক্ত-মানসাধিরূঢ ! নীলকণ্ঠ-পিচ্ছ-চুড় !। 
কণ্ঠলস্বি-মঞ্জুগুঞ্জ ! কেলি-লন্ধ-রম্যকুঞ্জ ! 
কর্ণবত্তি-ফুল্লকুন্দ ! পাহি দেব! মাং মুকুন্দ ॥ ৩॥ 
যজ্ঞভঙ্গ-রুষ্টশক্র-নুন্নঘোর-মেখচক্র- 
বৃষ্টিপূর-খিন্ন-গোপ-বীক্ষণোপজাত-কোপ |! 
ক্ষিপ্র-সব্যহস্ত-পদ্র-ধারিতোচ্চশৈল-সন্প- 
গুপ্তগোষ্ঠ ! রক্ষ রক্ষ মাং তথা পক্কজাক্ষ 1 ॥ ৪ ॥ 
মুক্তাহারং দধছুড়ুচক্রাকারং 
সারং গোগী-মনসি মনোজারোগী ৷ 



শ্রীপ্রীস্তবমালা ৷ ২৮১ 

কোপা কংসে খল-নিকুরম্বোত্বংসে 

বংশে রঙগী দিশতু রতিং নঃ শাঙগী ॥ ৫ ॥ 

লীলোদ্দাম! জলধর-মালা-শ্যাম। 

ক্ষামাঃ কামাদভিরচয়ন্ভী রামাঃ। 

স! মামব্যাদখিল-মুনীনাং স্তব্যা 

গব্যাপুত্তিঃ প্রভুরঘ-শত্রোমুত্তিঃ ॥ ৬ ॥ 

পর্ব-বর্তূল-শর্ববরীপতি-গর্ববরীতি-হরাননং 
নন্দ-নন্দনমিন্দিরা-কুত-বন্দনং ধৃত-চন্দনং | 

সুন্দরী-রতি-মন্দিরীকৃত-কন্দরং ধৃত-মন্দরং 

কুণুল-ছ্যতিমগ্ডল-গ্লুত-কন্ধরং ভজ সুন্নরং ॥ ৭॥ 

গোকুলাঙগন-মগ্ডনং কৃত-পৃতন।-ভবমোচনং 

কুন্দ-সুন্নর-দস্তমনূজ-বৃন্দ-বন্দিত-লোচনং । 

সৌরভাকর-ফুল্ল-পুগ্ষর-বিস্ফুরৎ-করপল্লব' 
দৈবত-ব্রজ-দুল্লভং ভজ বল্পবীকুল-বন্রিতং ॥ ৮ ॥ 

তুগ্-কানস্তি-দগ্ডিতোর পাওরাংশু-মগুলং 

গগ্ডপালি-তাগুবালি-শালি-রত্ুকুণ্ুলং। 

ফুল্ল-পুগুরীক-ষণ্ড-কণ্প্ত-মাল্যমগ্ডনং 

চগ্ড-বাহুদগ্ডমত্র নৌমি কংস-খগুনং ॥ ৯॥ 
উত্তরঙ্গদঙ্গরাগ-সঙ্গমাতি-পিঙ্গল- 

ঘ্তল-শুঙ্গ-সঙ্গি-পাণিরঙ্গনালি-মঙগলঃ | 

'দিখ্বিলাসি-মল্লিহাসি-কীত্তিবল্ি-পল্পব- 

স্থাং স পাতু ফুল্লচারু-চিল্লিরগ্ভ বল্লবঃ ॥ ১* ॥ 



২৮২ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ু-হার । 

ইন্দ্র-নিবারং ব্রজপতি-বারং 
নিধৃতিশ্বারং হৃত-ঘন-বারং | 
রক্ষিত-গোত্রং গ্ুণিতগোত্রং 

ত্বাং ধৃত-গোত্রং নৌমি সগোত্রং ॥ ১১ ॥ 

কংস-মহীপতি-হৃদগত-শৃলং 
সম্ভত-সেবিত-যামুন-কুলং। 

বন্দে সুন্দর-চন্দ্রক-চুলং 

ত্বামহমখিল-চরাচর-মূলং ॥ ১২॥ 

মলয়জ-রুচিরস্তন্গ জত-মুর্দিরঃ 

পালিত-বিবুধস্তোখিত-বস্ুধঃ 

মামতি-রসিকঃ কেপশিভিরধি কঃ 

স্মিত-সুশগ-রদঃ কৃপয়তু বরদঃ ॥ ১৩ ॥ 

উররীকৃত-সুররী-রুত-ভঙ্গং 
নব জলধর-কিরণোল্লনদঙ্গং 

যুবতী-হৃদয়-ধু ত-মদন-তরঞ্জং 

প্রণমত যামুন-তট-কৃত-রঙ্গং ॥ ১৪ ॥ 

নবান্তে।দ-নীলং জগত্তে।যষি-শীলং 
মুখাসজি-বংশং শিখগ্ডাবতংসং | 

করালম্বি-বেত্রং বরাস্তেজ-নেত্রং 

ধৃত-ম্ফীত-গুপ্তং ভজে লব্ব-কুঞ্জং ॥ ১৫ ॥ 
হৃত-ক্ষৌণি-ভারং কৃত-ক্রেশ-হারং 
জগদগীত-সারং মহারত্ব-হারং | 



্রীপ্রীস্তবমাল।। ২৮৩ 

সৃছু-শ্যাম-কেশং লসদ্বন্য-বেশং 

কপাভিনদেশং ভজে বললবেশং ॥ ১৬ ॥ 

উল্লসদ্বল্লবী-বাঁসসাং-তস্কর- 

স্তেজসা নির্জিত-প্রস্কুরদ্ভাক্করঃ | 

পীন-দো-স্তম্তয়োরুল্লসচ্চন্দনঃ 
গাতু বঃ সর্বতে! দেবকী-নন্দনঃ ॥ ১৭ ॥ 

সংস্যতেস্তারকং তং গবাং চারকং 

বেণুন। মগ্ডিতং ক্রীড়নে পণ্ডিতং। 

ধাতুভিবেষিণং দানব-দ্বেষিণং 

চিন্তয় স্বামিনং বল্লবী-কামিনং ॥ ১৮ ॥ 

উপাত্ত-কবলং পর।গ-শবলং 

সদেক-শরণং সরোজ-১রণং | 

অরিষ্ট-দলনং বিকৃষ্টললনং 

নমামি সমহং সদৈব তমহং ॥ ১৯ ॥ 

বিহার-সদনং মনোজ্ঞ-রদনং 

প্রণীত-মদনং শশাঙ্ক-বদনং | 

উরঃস্থ-কমলং যশোভিরমলং 

করাত্ত-কমলং ভজন্য তমলং ॥ ২০ ॥ 

দুষ্টধ্বংসঃ কণিকারাবতংসঃ 

খেলদ্বংশী-পঞ্চম-ধ্বান-শংসী । 

গোপাচেতঃকেলিভঙগ৷ নিকেতঃ 

পাতু ম্বৈরী হস্ত বঃ কংস-বৈরী ॥ ২১॥ 



২৮৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

বন্দাটব্যাং কেলিমা নন্দ-নব্যাং 

কর্বনারী-চিন্ত-কন্দর্পধারী । 

নর্োদগারী মাং ছুকুলাপহারী 

নীপার্ঢঃ পাতু বর্হাবচুড়ঃ॥ ২২॥ 

রুচির-নখে রচয় সথে ! বলিত-রতিং ভজন-ততিং | 

ত্বমবিরতিস্্রিত-গতিনত-শরণে হরি-চরণে ॥ ২৩॥ 

রুচির-পটঃ পুলিন-নটঃ পশুপ-গতিগু ণ-বসতিঃ। 
স মম শুচির্জালদ-রুচিমনসি পরিস্ষুরতু হরিঃ॥ ২৪॥ 

কেলি-বিহিত-যমলার্জুন-ভর্জন ! 

স্ুল্লিত-চরিত-নিখিল-জন-রপ্রন !। 

লোচন-নর্তন-জিত-চল-খপ্জন ! 

মাং পরিপালয় কালিয়-গঞ্জন 1॥২৫॥ 

ভূবন-বিস্বতবর-মহিমাড়ন্বর | 

বিরচিত-নিখিল-খংলাংকর-সম্বর !। 

বিতর যশোদা-তনয়। বরং বর- 

মভিলধিতং মে ধৃত-পীতান্বর ! ॥ ২৬॥ 

চিকুর-করম্িত-চারু-শিখগুং 

ভাল-বিনির্আিত-বর-শশিখগ্ং। 

রদ-রুচি-নিধ ত-যুদ্রিত-কুন্দং 

কুরুত বুধ! হৃদি সপদি মুকুন্দং ॥ ২৭॥ 

যঃ পরিরক্ষিত-মুরভী-সক্ষস্তরপি চ স্ুর-ভী-মর্দিন-দৃক্ষত | 

সুরলী-বাদন-খুরলীণালী স দিশতু কুশলং তব বনমালী ॥ ২৮॥ 



শ্রীশ্রীস্তবমাল! । ২৮৫ 

রমিত-নিখিল-ডিম্বে বেণ্.পীতোষ্টি-বিস্বে 
হতখল-নিকুরন্বে বল্লবী-দত্ত-চুষ্ধে । 
ভবতু মহিত-নন্দে তত্র ঝ; কেলিকন্দে 

জগদবিরল তুন্দে তক্তিরুববী মুকুন্দে ॥ ২৯ ॥ 

পশুপ-যুবতি-গোরটা-ুদ্িত-গ্রনাদাষ্টী 
স্মর-তরলিত-দৃষ্টিনিশ্মিতানন্দ-বৃষ্টিঃ | 
নব-জলধর-ধামা পাত বঃ কৃষ্ণ-নাম। 

ভুবন-মধুর-বেশা৷ মালিনী-মু্তিরেষা ॥ ৩০ ॥ 

ইতি শ্রীমদ্রূপ-গোথ্ামি-বিরচিতা শ্রপ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী সমাপ্তা। 
জপ সপ চিত 

প্রীনুকুন্দ-মুক্তাবলী তো ত্র-পাঠান্তে পাঠেন স্মরণীয়ং ধ্যানং। 

অঙ্গ-শ্যামলিমচ্ছটাভিরভিতে। মন্দীকৃতেন্দীবরং 

জাড্যঞ্জা গুড়-রোচিষাং বিদধতং পটাম্বরস্ত শ্রিয়। | 

বন্দারণ্য-নিবাসিনং ছি লসদ্বামাভিরামো দরং 

রাধা-স্বন্ধ-নিবেশিতোজ্জল-ভূজং ধ্যায়েম দামোদরং ॥ 
পেস 

শ্রীীলাটু-পুপ্পাওকিলঠ। 

শ্রীশ্রীবাধিকাগৈ নমঃ | 

শ্ীবৃন্দাবনেশ্বরীর এই অপূর্ধ স্তোর প্রতাহ পাঠ কর! অনস্থ কর্রব্য। ) 

নব-গোরোচনা-গৌরীং গ্রবরেন্দীবরাম্বরাং । 

মণি-স্তবক-বিদ্যোতি-বেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাং ॥ ১॥ 



৷ ২৮৬ শ্রীপ্রীভক্তিরত্ব-হার । 

উপমান-ঘটা-মান-প্রহারি-মুখমণ্ডলাং । 

নবেন্দু-নিন্দি-ভ।লোছ্ৎ-কন্তুরী-তিলক-শ্রিয়ং ॥ ২॥ 

ভ্রঞিতানঙ্গ-কোদপ্ড।ং লোল-নীলালকাবলীং । 

কজ্জঘলোজ্জলতা-রাজচ্চকোরী-চারুলোচনাং॥ ৩ ॥ 

তিলপুষ্পাভ-নাসাগ্র-বিরাজদ্বর-মৌক্তিকাং। 
অধারোদ্ধত-বন্ধুকাঃ কুন্দালী-বন্ধুর-দ্বিজাং ॥ ৪ ॥ 

সরত্ব-্ব্ণ-রাজীব-কণিকা-কৃত-কণিকাং। 

কন্তুরী-বিন্দ্-চিবুকাং রত-গ্রেবেয়কোজ্জলাং ॥ ৫ ॥ 

দিব্যাঙ্গর-পরিষঙগগ-লসুজ-মৃণ।লিকাং | 

বলারি-রত্রব-বলয়-কলালম্বি-কলাবিকাং ॥ ৬॥ 

রদান্ুবীয়কোল্লাপি-বরাঙ্ুলি-করাম্তুজাং । 
মনোহর-মহাহার-বিহারি-কুচ-কুট্যলাং ॥ ৭ ॥ 
রোমালী-ভুজগী-মুদ্ধরত্বাভ-তরলাঞ্িতাং | 

বলিত্রয়ী-লতাবদ্ধ-ক্দীণভঙ্গুর-মধ্যমাং ॥ ৮॥ 

মণি-সারসনাধার-বিক্কার-শ্রোণি-রোধসং। 
হেমরস্তাঁমদারন্ত-স্তস্তনোরু-যুগাকৃতিং ॥ ৯ ॥ 

জানুত্যতিজিত-কষুল্র-পীতরত্ব-সমুদগকাং। 
শরনীরজ-নীরাজ্য-মপ্তীর-বিরণং-পদাং ॥ ১০ ॥ 

রাকেন্দু-কোটি-সৌন্দর্য্য-জৈত্র-পাদনখ-ছ্যুতিং । 

অষ্টাভিঃ সাত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃত-বিগ্রহাং ॥ ১১॥ 

মুকুন্দাঙ্গ-কৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্শি-তরঙ্গিতাং । 
ত্বামারন্ধ-প্রিয়ানন্দাং বন্দে-বুন্দাবনেশ্বরি 1 ॥ ১২॥ 



শ্ীশ্রীস্তবমাল। । ২৮৭ 

অয়ি ! প্রোছ্ম্মহাভাব-মাধুরী-ব্হ্বলাস্তরে !। 
অশেষ-নায়িকা বস্থা-প্রাকট্যাভুত-চেষটিতে ! ॥ ১৩॥ 
সর্বমাধুধ্য-বিষ্থোলী-নিন্মগ্থিত-পদাশুজে !। 

ইন্দিরা-মৃগা-সৌন্দর্যা-সুরদজ্বি-নখাঞ্চলে | ॥ ১৪ ॥ 
গোকুলেন্দুমুখী-বৃন্দ-সীমান্তোত্তংস-মঞ্জরি ! | 

ললিতারি-দখাযৃথ-জীপাতু-শ্মি ত-কোরকে ! ॥ ১৫ ॥ 
চটুলাপাঙ্গ-মাবুধা-বিশ্রন্মাপিত-মাধবে ! | 
তাতপাদ-যশ-স্তেম-কেরবানন্দ-গক্দ্রিকে ॥ ১৬ ॥ 

অপার-করুণাপুব-পুরিতান্তু্রনোহৃ'দর । 

প্রসীদান্মিন জনে দেবি ! নিজধাস্ত-ম্পৃহাজুষি ॥ ১৭ ॥ 
কচ্চিং ত্বং চাটু-পটুনা তেন গোচেন্দ্র-সৃনুনা | 

প্রার্থামান-চলাপাঙ্গ প্রসাদাদ দ্রক্ষাসে ময়া ॥ ১৮ ॥ 

ত্বাং সাধু মাধবী-পুশ্পৈমাধবেন কল বিদা | 
প্রসাধ্যমানাং স্বিদান্তীং বীগয়িয্যাম্যহং কদ। ॥ ১৯॥ 

কেলি-বিঅংসিনে বক্র-কশবৃন্দস্ত সুন্দরি | 

সংস্কারায় কদ। দেবি । জনমেতং নিদেক্ষাসি ॥ ২০ ॥ 

কণা বিস্বো্ঠি। তান্ব,লং ময়। তব মুখাম্ুজে। 
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশ-ম্মুরাচ্ছিগ্ঠ ভোক্ষাতে ॥ ২১॥ 

ব্রজরাজ-কুমার-বল্ল ভকুল-পীমন্তমণি ! প্রপীদ মে। 

পরিবার-গণহ্য তে যথ| পনবী মে ন দবীয়লী ভবেং ॥ ২২॥ 
' করুণং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃণ্দ[বন-চক্রবন্তিনি | 
অপি কেশি-রিপোর্ষয়। ভবেং সপ্টু প্রার্থন-ভাজনং জনঃ ॥২৩॥ 



২৮৮ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

. ইমং বৃন্দাবনেশ্ব্যা জনে। যঃ পঠতি স্তবং। 
চাটু-পুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্তাদস্াঃ কৃপাস্পদং ॥ ২৪॥ 

ইতি শ্রমদ্রূপগোস্থামি-বিরাচত রীশরচাটু-পুষ্পঞ্জলিঃ সমাপ্তঃ। 
পিস 

ীজ্বী ন্ডামা-্রাট্পুস্পাগ্জজ্ন। 

নব-গোরাচনা-ছ্যুতি- শ্রীমঙ্গ শোভয়ে অতি 

নীল-পট্টশাড়ী শোভে তায়। 
ভূজঙ্গিনী জনি বেণী ফণি-বিরাজিত মণি 

রত্ব-গুচ্ছ অতি শোভে তায় ॥ ১॥ 
জিনি উপমার গণ তুলন৷ নাহিক সম 

শোভে যার ও-মুখমগুল। 
চৌরস কপাল-উাদ নিন্দিয়। নবীন-া? 

কন্তরী-তিলক ঝলমল ॥ ২॥ 

কন্দর্প-কোদণ্ড জিনি ভুরযুগ-সবলনি 
অলকা-াতলক তছু'পরি | 

উজ্জল-কজ্জল জিনি নেত্র-শোভা চকোরিণী 

কটাক্ষ-সন্ধ।ন মনোহারী ॥ ৩॥ 

নাসা তিলফুল-আভা গজমুক্তা করে শোভা 
বেসর সহিতে মনোহর । 

জিনিয়৷ বান্ুলি-ফুল অধরের ছুটি কুল 
যার শোভ৷ কাম-অগোচর ॥ 



শ্ীশ্রীস্তবমাল|। ২৮৯ 

কন্দপুষ্প-সম পাতি জিনিয়। দস্তের ছ্যুতি 
মুকুতা হইতে সুশোভিত । 

তাহে রক্ত-রেখাগণ চিত্র শোভা মনোরম 

যাতে কৃষ্ণের উনমত চিত ॥ ৪ ॥ 

কর্ণে স্বর্ণ-ঢেড়ি সাজে নান! রত্ব তার মাঝে 
অবতংস তাহার উপর। 

চিবুকে কন্তুরী-বিন্দু মুখে যার শোভে ইন্দু 
যার শোভা কামশমগোচর ॥ ৫ ॥ 

পদ্মের মৃণাল জিনি বাহুযুগ-মুবলনি 
অঙ্গন ক্কণ শোভে তায়। 

নীলমণি-চুড়ি হাতে নান। রত্ব সাজে তাতে 

কৃষ্ণ-মনহংল বদ্ধ তায়॥ ৬ ॥ 

করামুজে বরাহ্ুলী তাহে নানা রত্বাঙ্ুরী 

উল্লপিত করে যার শোভ।। 

মনোহর হার গলে তাহে নান। রত্ব মিলে 

পয়োধর বেটি যার শোভা ॥ ৭॥ 

নাভি হৈতে রোমাবলি উদ্ধে যার শোভে ভালি 
শিরে মণি যেন ভুজঙ্গিনী। 

মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি ত্রিবলি-বন্ধন তথি 
ভাঙ্গে পাছে এই ভয় মানি ॥ ৮॥ 

বিস্তার-নিতম্ব-মাঝে কুদ্রঘণ্ট ী তাহে বাজে 

মণিতে খচিত মনোহর । 
১৪৯ 



২৯, শ্রীশ্রীতক্তিরতব-হার। 

ত্বর্ণ-কদলিক। জিনি উরুযুগ-মববলনি 

যার শোভ৷ কাম-অগোচর ॥ ৯। 

পীতবর্ণ-রত্ব-ঘটা জিনিয়৷ জানুর ছটা 
যেই হরে তার গর্ব মান। 

শরতের পদ্প গিনি শ্রীচরণ ছুইখানি 
নুপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ১০ ॥ 

কোটা পূর্ণিমার টাদ জিনিয়৷ নখের ছাদ 
ঝলমল কিরণ যাহার । 

সাত্বিকার্দি ভাবগণ আকুল তাহার মন 

তাতে হয় বিগ্রহ যাহার ॥ ১১ ॥ 

যার কটাক্ষ-কামশরে কষে উন্মাদিত করে 

মনান্ধির তরঙ্গ বাঢ়ায়। 

হেন বৃন্দাবনেশ্বরী তারে বন্দে। কর যুড়ি 
কৃষ্ণ-প্রিয়াগণানন্দ তাঁয় ॥ ১২॥ 

মহাভাব-মাঁধুরী বাহাতে উদয় করি 

বিহ্বল করয়ে অতিশয়। 

অশেষ নায়িকার গুণ বাতে হয় প্রকটন 

অপরূপ চরিত্র আশয় ॥ ১৩ ॥ 

সকল মাধুরী বার পদামুজে পরচার 
নিছনি লইল সবিশেষে। 

নারায়ণের প্রিয়তম সৌন্দরধ্য-মাধূর্য্য-সীমা 

স্কুরে যার পদনখ-পাশে ॥ ১৪ ॥ 



শ্ী্রীর্তবমাল। ৷ ২৯১ 

গোকুল-শগরে কত ইন্দুমুখী শত শত 
সীমস্ত-মঞ্জরী করি মানে। 

ললিতাদি-সখীগণ সাক্ষাত ধার জীবন 
মানে ষারে পরাণের পরাণে ॥ ১৫॥ 

চঞ্চল-কটাক্ষ-শরে কৃষে উন্মদিত করে 
বাহার মাধুর্য একবিন্দু। 

পিতা মাতা গুরুজন ধার যশে স্থপ্রসন্ন 
কুমুদ-সহিতে যেছে ইন্দু॥ ১৬॥ 

অপার সাগর করুণার পুর 
পুরিত অন্তর যার। 

হে দেবি রাধিকে এই যে দ্রাসীকে 
করি লেহ আপনার ॥ ১৭॥ 

নন্দের নন্দনে বিনয়-বচনে 
কত ন! সাধিবে তোরে। 

তুঁহু সেমানিনী প্রিয়-বাণী শুনি 
প্রসন্ন হইবি তারে ॥ 

এ সব তোমার | প্রেমের পসার 
তাহে নান! উপচার। 

হেন দিন হব সে সঙ্গে রহিব 

সে লীলা! হেরিব আর ॥ ১৮॥ 

সাধবীর ফুলে ৬ করি পুটাগ্লে 

তোমারে সাধিব কান। 



“হ৯২ শ্শ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

কাম-কলানিধি রসের অবধি 
বিধি কৈল নিরমাণ ॥ 

তুঁহু কমলিনী তাহে ম্বে জানি 
চামর করিব তোরে। 

হেন কবে আর হইবে আমার: 

এ কৃপা করিবে মোরে ॥১৯॥ 

নানা-লীলা-ভরে রসের আবেশে 

কেশ বেশ হবে দূরে । 
কবে হেন হব সে বেশ পরাৰ 

এ কপ! করিবে মোরে ॥ ২০॥ 

তব মুখামুজে তাল এই যে 
কবে বা যোগাব আমি। 

নন্া-সুত তাহা কাড়িয়া খাইব 
এমন করিবে তুমি ॥ ২১॥ 

নন্দের নন্দন তার প্রিয়-জন 
সীমন্তে যে মণি ধরে। 

এমন যে তুমি কি বলিব আমি 

প্রসন্ন হইবে মোরে ॥ 

. গরিবার-গণ আছে যত জন 

তোমার প্রেমের দাসী । 
তা-সবা-মাঝারে এ দাসী-পদ মোরে 

দেহ তবে ভালবাসি ॥ ২২॥ 



শ্রীতীস্তবমাল|। 

বারে বারে বলি 

বৃন্দাবন-বিহারিণি ! | 

যদি কপ কর 

রাখ মোর এই বাণী। 

কেশিরিপু-জন 
তুয়। প্রেম-পরসাদে। 

যদি কৃপা কর 

নিবেদিয়ে দেবি রাধে! ॥ ২৩॥ 

চাটু-পুষ্পাঞ্জলি 
যেজন করয়ে গান। 

বৃন্দাবনেশ্বরী 

দাঁসী-পদ দেন দান ॥ ২৪॥ 

শ্রীম্রপ-ইত 
শ্রীমুখ-গলিত ধার। 

রাধাঙ্গ-বর্ণন 
অর্থ করি পরচার ॥ 

২৯৩, 

তুয়। পণধরি 

এ দাসী উপর 

প্রার্থনা-ভাজন 

এ দাসী-উপর 

এই স্তবাবলী 

তারে কপ করি 

গোসম্বামি-রচিত 

করিল রচন 

ইতি শ্রীল-যছুননন-ঠাকুর-বির চিত শ্রীশ্রীভা ফা-চাটুপুষ্পাঞ্ছলি সমাণ্ত। 



২৯৪ শ্রীগ্রীভত্তিরত্ব-হার । 

ভবীও্ীলভ্ণ-ভ্ভা তি, । 

দেবি ! স্থুরেশ্বরি ! ভগবতি গঙ্গে ! 

ভ্রিভুবন-তারিণি ! তরল-তরঙ্গে !। 

শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি ! বিমলে ! 
মম মতিরাস্তাং তব পদ-কমলে ॥ ১ ॥ 

ভাগীরথি ! স্রখ-দদায়িনি ! মাত- 

স্তব জল-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ। 

নাহং জানে তব মহিমানং 

ত্রাহি কৃপাময়ি ! মামজ্হানং ॥ ২॥ 

হরি-পাদপদ্প-বিহারিণি গঙ্গে ! 

হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে ! | 
দূরীকুরু মম দুক্কৃতি-ভারং 

কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারং ৪ ৩ 

তব জলমমলং যেন নিপীতং 

পরম-পদং খলু তেন গৃহীতং। 

মাতর্গঙে ! ত্বয়ি যো ভক্তঃ 

কিল তং দ্রষ্টং ন যমঃ শত: ॥ ৪ ॥ 

পতিতোদ্ধারিণি ! জাহ্বি ! গঙ্গে ! 

খগ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে ! । 

ভীম্ম-জননি ! খলু মুনিবর-কন্তে ! 

পতিতোদ্ধারিণি ! জরিভূবন-ধন্টে | ॥ ৫ ॥ 



শ্রীশ্রীত্তবমাল। । ২৯৫ 

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে 

প্রণমতি যস্ত্াং ন পততি শোকে । 

পারাবার-বিহারিণি ! মাতঙ্গে ! 
বিমুখ-বনিতাকৃত-তরলাক্গাঙ্গে ! ॥ ৬॥ 

তৰ কৃপয়া চেং আোোতঃসাতঃ 

পুনরপি জঠরে সোইপি ন জাতঃ। 
নরক-নিবারিণি ! জাবি ! গে! 

কলুষ-বিনাশিনি | মহিমোত্তুজে 1 ॥ ৭॥ 

পরিসরদলে ! পুণ্যতরে | 
জয় জয় জাহ্বি ! করুণাপাঙ্গে !। 

ইন্দ্র-মুকুটমণি-রাজিত-চরণে ! 
আুখদে ! শুভদে ! সেবক-শরণে 1 ॥৮॥ 

রোগং শোকং তাপং পাপং 

হর মে ভগবতি ! কুমতি-কলাপং। 

ব্রিভৃবন-সারে | বনুধা-হারে ! 

ত্বমসি গতিমণগ খলু সংসারে ॥ ৯॥ 

অলকানন্দে! পরমানন্দে ! 

কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্ব্যে ! 
. তব তট-নিকটে যস্ত নিবাসঃ 

খলু বৈকুষ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০ ॥ 
বরমিহ নীরে কমঠে। মীনঃ 

'কিন্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ | 



২৯৬ ক্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার 

অথবা গবৃতি-শ্বপচো দীন- 
স্তব নহি দূরে মৃপতিঃ কুলীনঃ ॥ ১১ ॥ 

ভে| ভূবনেশ্বরি ! পুণো ! ধন্যে ! 
দেবি! দ্রবময়ি ! মুনিবর-কন্টে 1 | 
গঙ্গাস্তবমিণমমলং নিতাং 
পঠতি নরে। যঃ স জয়তি সত্যং ॥ ১২॥ 
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভত্তি- 

স্তেষং ভবতি সদা সুখ-মুক্তিঃ । 
মধুর-মনোহর-পজ ঝটিকাভিঃ 
পরমানন্দ-কলিত-ললিতাভিঃ ॥ ১৩ ॥ _ 

গঙ্গান্তোত্রমিদং ভবসারং 

বাঞ্ছিতফলদং বিগলিত-ভারং। 

শঙ্করসেবক-শঙ্কর-রচিতং 

পঠতি চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তং ॥ ১৪ ॥ 

ইতি শ্রীমৎশঙ্করাচাধ্য-বিরচিওং শ্রীশ্রীগঙ্গাস্তোব্রং সমাপ্তং। 
১৩। “সুখ-মুক্তিঃ” » অনায়ামে পরিত্র।ণ-লাভ। 

ভ্রীশ্রীবিম্মেণ2 ম্বোডস্শনাম-স্তো ভ্রু । 

ওষধে চিন্তয়েদ্ বিঞুং ভোজনে চ জনার্দিনং। 
শয়নে পদ্পনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং ॥ ১ ॥ 



জ্রীত্রীস্তবমালা । ২৯৭. 

যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং। 
নারায়ণং তনু ত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়-সঙ্গমে ॥ ২। 
দুঃ্বপ্নে স্মর গোবিন্ং সম্কটে মধুস্দনং। 
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং ॥ ৩॥ 

জল-মধ্যে বরাহঞ্চ পর্কাতে রঘুনন্রনং | 
গমনে বামনধৈঃব সব্ব-কার্য্েযু মাধবং ॥ ৪ ॥ 
এতানি যোড়শ-নানানি প্রা।তরুখথায় যঃ পঠেৎ। 
সর্মপাপ-বিনিম্মু,ক্তা বিষুলোকে মহীয়তে ॥ ৫॥ 

তি পরীশ্রীবিষ্ণেঃ ফোড়শনাম-স্তোতং সমাধং | 

(08000 এ জর 

আও্রীক্রা ধা স্্রাঃ অগ্তত্িৎস্পণলাস-তস্তাত্রহ | 

রাধা রাসেশ্বরী রম্য। পরমা চ পরাত্বকা। 

রাসোগ্তবা কৃ্ণ-কান্ত। কৃষ্ণ-বঙ্গ-স্থল-স্থিত| ॥ ১ ॥ 

কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা দেবী মহাবিষুপ্রস্থরণি। 
সর্ধা্া বিষুমায় চ সত্যাসত্য। সনাতনী ॥২॥ 
্রহ্মম্বরূপা পরমা নিলিপ্তা নিগুণা পরা। 

বন্দাবনেশ! বিজয়া যমুনা-তট-বাসিনী ॥ ৩। 

গোপাঙ্গনানাং প্রথম গোপীশ। গোপমাতৃকা। 
সানন্দা পরমানন্দ! নন্বনন্দন-কামিনী ॥ ৪ ॥ 



২৯৮ প্রীশ্রীতক্কিরত-হার। 

বুষভানু-সুতা শান্ত! কাস্ত। পূর্ণতমস্তয চ। 
কাম্যা কলাবতী-কন্তা৷ তীর্থপৃত। সতী শুভা। ॥ ৫॥ 
সপ্তত্রিংশচ্চ নামানি বেদোক্তানি শুভানি চ। 
সারভূতানি পুণ্যানি সর্বব-নামন্ু নারদ | ॥৬॥ 
যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুদ্ধে। বিষু-ভক্তে| জিতেন্দরিয়ত। 
ইহৈব নিশ্চলাং লক্ষ্মীং লব্ধ! যাতি হরেঃ পদং । 
হরিভক্তিং হরে স্তং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭॥ 
স্তোত্র-্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ | 
পদে পদেহশ্বমেধস্ত লভতে নিশ্চিতং ফলং॥ ৮॥ 

কোটিজন্মার্জিতাৎ পাপাং ব্রহ্মহত্য।-শতাদপি। 
স্তোত্র-স্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ 

ইতি শ্রীনারদগঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শিব-নারদ-সংবাদে ভক্তিজান- 
কথনে সামবেদোক্তং শ্রাতীরাধায়াঃ সপ্তত্রিংশনাম-স্তোত্রং সমাপ্ত । 

ত্ীজীগোসাল-সহুঅনাম ভ্ভোত্রত | 

শ্ীশ্লীগোপালদেবায় নম)। 

শ্রপার্বতী উবাচ। 

কৈলাস-শিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করং | 
্রহ্মাগ্ডাখিল-নাথস্বং স্ষ্টি-সংহার-কারকঃ॥ 
ত্বমেব পুজাসে লোকৈব্র্ষ-বিষু-স্থরাদিভিঃ | 
নিত্যং পঠসি দেবেশ! কস্য স্তোত্রং মহেস্বর | ॥ 



শ্রীশ্রীস্তবমাল! । ২৯৯ 

আশ্চধ্যমিদত্যন্তং জায়তে মম শঙ্কর | 

তত প্রাণেশ মহাপ্রাজ্ঞ ! ঈংশয়ং ছিদ্ধি শঙ্কর | ॥ 

শীমহাদেব উবাচ। 

ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি পার্ববতি ! প্রাণবল্পভে !। 
রহস্যাতিরহস্থঞ্চ যৎ পচ্ছসি বরাননে ! ॥ 

সত্ীন্বভাবান্মহাদেবি ! পুনস্তং পরিপুচ্ছসি | 
গোঁপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্ুতঃ ॥ 

দত্তে চ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ তস্মাদ্ যত্বেন গোপয়েৎ। 

ইদং রহস্তং পরমং পুরুষার্থ-প্রদায়কং ॥ 

ধন-রতৌঘ-মাণিক্য-তুরঙ্গম-গজাদিকং। 

দানাতি স্মরণাঁদেব মহামোক্ষ-প্রদায়কং ॥ 
তত্তেহহং সংগ্রবক্ষণামি শৃরু্ধাবহিত। পরিয়ে ! | 

যোইসৌ নিরঞ্জনে। দেবশ্চিতস্বরূপী জনার্দীনঃ ॥ 

ংসার-সাগরোত্তার-কারণায় সদা নবণাং। 
শ্রীরঙ্গাদিক-রূপেণ ত্রৈলোক্যং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ 
ততো লোক মহামূঢ়া বিষুভক্তি-বিবর্জিতাঃ | 

নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছস্তি পুননারায়ণে। হরিঃ ॥ 

নিরগ্রনে! নিরাকারে! ভক্তানাং প্রীতিকামদঃ। 

বৃুন্দাবন-বিহারায় গোপালং রূপমুদ্বহন্ ॥ 
যুরলী-বাদনাধারী রাধায়ৈ গ্রীতিমাবহন্। 
অংশাংশেভ্যঃ সমুল্পীল্য পূর্ণ-বূপ-কলা-যুতঃ ॥ 



জ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার | 

শ্রীকষ্ণচন্দ্রো ভগবান্ নন্দ-গোপ-বারোদিতঃ | 
ধরণী-রূপিণী মাত য/শাদানন্দ-্নায়িনী ॥ 

দ্বাভাং প্রযাচিতো নাথে। দেবক্যাং বস্থাদেবতঃ। 

ব্রক্মণাভ্যর্থিতো৷ দেবে! দেবৈরপি সুরেশ্বরি !॥ 

জাতোইবন্যাং মুকুন্দোইপি মুরলী-বেদরেচিকা। 
তয় সাদ্ধং বচঃ কৃত্বা ততো জাতো মহীতলে ॥ 

সংসার-সারসর্ধন্বং শ্যামলং মহছুজ্জলং | 

এতাজ্জ্যোতিরহং বেছ্ঠং চিন্তুয়ামি সনাতনং ॥ 

গৌরতেজো বিনা যন্ত্ব শ্যামতেজ:ঃ সমষ্চয়েৎ। 
জপেদ্ বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকী শিবে !॥ 

স ব্রন্মহ। সুবাপী চ ব্বর্স্তেয়ী চ পঞ্চম | 

এতৈর্দোষৈবিলিপ্েত তেজোভেদান্মহেশ্বরি ! ॥ 

তম্মাজ্জ্যোতিরভূদ্ দ্বেধ। রাধা-মাধব-বূপকং | 

তস্মাদিরং মহাদেবি ! গোপালেনৈব ভাষিতং ॥ 

দুর্বাসসো মুনেমেণাহে কাত্তিক্যাং রাসমগ্ডলে। 
ততঃ পৃষ্টবতী রাধ! সন্দেহং ভেদমাত্বনঃ ॥ 

নিরঞ্চনাৎ সমুৎপন্নং ময়াধীতং জগন্ময়ি ! 

শ্রীকফ্েন ততঃ প্রোক্তং রাধায়ৈ নারদায় চ॥' 

ততো নারদতঃ সর্ধে বিরল বৈষ্ণবাস্তথা | 

কলৌ জানম্তি দেবেশি ! গোপনীয়ং প্রযতৃতঃ ॥ 
শঠায় কৃপণায়াথ দাস্তিকায় স্বরেশ্বরি!॥ 

ব্রহ্মহত্যামবাপ্োতি তম্মাদ্ যত্বেন গোপয়েৎ॥ 



্রীত্রীস্তবমাল|। ৩০১ 

() অন্য শ্রীগোপাল-সহস্রমাম-স্তোত্রমন্্স্ত শ্্রীনারদ খস্কঃ। 
অনুষ্টপ, ছন্দ; | শ্রীগোগালো দেবতা । কামো বী্গ। মায়! 
শকতিঃ। চন্দ্র; কীলকং। শ্রীকৃষ্চত্দ্র-ভক্তিরপ-ফল-প্রাপ্তয়ে 
শ্রীগোপাল-সহঅনাম-গ্তোত্র-জপে বিনিয়োগ? 

অথবা 

ও এ কলা বীজং। শ্রী হাঁ পক্তিঃ। শ্ত্রীন্দাবন-নিঝাসঃ 
কীলকং। শ্রীন্রীরাধাপ্রিয়ং পরং ব্রচ্মেতি মন্্ঃ। ধর্ম দি-চতুর্কিধ- 
পুরুষার্থ-সিদ্ধার্থে জপে বিনিযোগঃ। 

অথ হস: । 

শিরাস ও নারদ-খবয়ে নমঃ মুখে অগুষ্টপ-ছন্দসে নমঃ। 
হদয়ে শ্রীগোপাল-দেবতায়ৈ নমঃ। নাভী ক্রাঁ কীলকায় নমঃ। 
গুহো হ। শক্তয়ে ননঃ। পাদয়েঃ শ্রী কীলকায় ননঃ। 

“কী রুষ্ণায় গোবিন্দায় গোগীজনবল্লভায় স্বাহা” 
ইতি মূলমন্ত্র । ইতি খধ্যাদি-ন্যাসঃ। 

ওরা অ্ুষ্টান্যাং নমঃ। ও ক্লী তর্জনীভ্যাং নমঃ। 

ও কু, মধামাভ্যাং ন/ঃ। ও ক্লে অনামিকাভ্যাং নমঃ। ও করো 
কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ও কু; করতল-করপৃষ্ঠাত্যাং নমঃ। 
ইতি করন্যাসঃ। 

ওরা হ্ৃদয়ায় নমঃ। ও ক্র শিরসে ম্বাহ।। ওর হপিখায়ৈ 
বষট। ও ক্লে ককচায় হুং। ও রৌ' নেত্রাভ্যাং বৌষট। ও ক্লঃ 

অস্ত্রায় ফটু। ইতি নঙ্গন্তাসঃ। 



৩০২ ্্রীস্রীভক্তিরত্বহার। 

অথ মূলমন্ত্র-ম্যাসঃ। 

ব্লী অনুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণায় তর্জনীভ্যাং নম:। 
গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং নম:। গোপীজন অনামিকাভ্যাং নম: 

বল্লভায় কণিষ্ঠাভ্যাং নমঃ। স্বাহা৷ করতল-করপুষ্ঠাভ্যাং নম:। 
ইতি করন্যাসঃ। 

লী হদয়ায় নমঃ। কৃষ্কায় শিরসে স্বাহা। গোকিন্দায় 
শিখায়ৈ বষটু। গোগীজন কব্চায় হুং। বল্লভায় নেত্রাভ্যাং 

বৌষট. ৷ স্থাহা অস্ত্রায় ফট.। ইতি অঙ-ন্যাসঃ। 
অথ ধ্যানং। 

কন্তরী-তিলকং লল1ট-পটলে বন্গঃস্থলে কৌস্তুভং 

নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কন্কণং। 

সর্ধাঙ্গে হরিচন্দনং স্বললিতং কে চ মুক্তাবলী 
গোপস্ত্ী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল-চুড়ামণিঃ ॥ ১॥ 
ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দু-বদনং বহগবতংস-প্রিয়ং 

শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌন্তভ-ধরং পীতাস্বরং স্বন্দরং। 

গোপীনাং নয়নোৎগলাচ্চিত-তনুং গো-গোপ-সজ্ঘাবৃতং 

গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গ-ভূষং ভজে ॥ ২॥ 

অথ সহজ্নাম-স্তোত্রং। 
ও ক্রী' দেব: কামদেবঃ কাঁমবীজ-শিরোমণিঃ। 

শ্রীগোপালঃ মহীপালঃ সর্ব-বেদান্ত-পারগঃ ॥ 

ধরণী-পালকে ধন্যঃ পুগুরীকঃ সনাতন: 
গোপতিভূ পতিঃ শাস্ত। গ্রহর্ত। বিশ্বতোমুখঃ ॥ 



শ্রাপ্রীস্তবমাল। ৷ ৩৯৩, 

আদিকর্তী মহাকর্তা মহাকাঁলঃ প্রতাপবান্। 

জগজ্জীবো৷ জগদ্ধাত। জগন্তর্ত। জগছ্বন্ুঃ ॥ 

মতুস্তো ভীমঃ কুতুভর্তা হর্তা বারাহ-মৃত্তিমান্। 

নারায়ণো হৃধীকেশো গোবিন্দো গরুডধবজ:2।॥ 

গোকুলোন্দ্রে। মহীচন্দ্রঃ শর্বরী-প্রিয়কারক2 | 

কমলা-মুখ-লোলাক্ষঃ পুগুরীকঃ শুভাবহঃ ॥ 

দুর্বাসা; কপিলো৷ ভৌমঃ সিন্ধু-সাগর-সঙ্গম:। 
গোবিন্দো গোপতিগোত্রঃ কালিন্দী-প্রেম-পূরকঃ ॥ 
গোস্বামী গোকুলেন্দ্রশ্চ গোবদ্ধন-বর-প্রদঃ | 

নন্দাদি-গোকুল-ত্রাতা৷ দাতা দারিজ্র্য-ভ্জন: ॥ 

সর্বব-মঙ্গল-দাতা চ সর্বব-কান-প্রদায়ক2।" 

আ'দিকর্তা মহীভর্ত। সর্ব-সাগর-দিন্ধুজঃ ॥ 
গজগামী গজোদ্ধারী কামী কামকলা-নিধিঃ | 

কলঙ্ক-রহিতশ্চন্দ্রো বিশ্বাস্তে। বিশ্ব-সনঃ ॥ 

মালাকারঃ কৃপাকারঃ কোকিল-ন্বর-ভূষণঃ 

রামে। নীলা ম্বরো দেবো হলী ছু্দম-মন্দনিঃ ॥ 

সহস্রাক্ষপুরী-ভেন্ত। মহা মারী-বিনাশন: | 

শিবঃ শিবতমোভেত্তা বলারাতি-প্রপুজিতঃ ॥ 

কুমারী-বরদাত চ বরেণ্যো মীনকেতনঃ | 
নরো নারায়ণো ধীরো রাধাপতিরুদারধীঃ ॥ 

শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীমান্ মাপতিঃ প্রতিরাজহ1॥। 
বৃন্দাপতিঃ কুলগ্রামী ধামী ব্রহ্মসনাতনঃ॥ 
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রেবতী-রমণে| রামশ্চঞ্চলশ্চারুলোচনঃ। 

রামায়ণ-শরীরোহ্য়ং রামী রামঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ 

বার্ববরঃ শর্ববরী শর্ববঃ সর্বত্র শুভ-দীয়কঃ | 

রাধারাধয়িতারাধী রাধাচিত্ত-প্রমোদকঃ ॥ 

রাধা-রতিস্্খোপেতো রাধা-মোহন-তৎপরঃ | 

রাধা-বশীকরে। রাধা-হৃদয়াস্তোজ-যট্পদঃ ॥ 

রাধালিঙ্গন-সম্মোহো রাধা-নর্তন-কৌতুকঃ | 
রাধ।-সপ্তা'ত-সংগ্রীতো রাধা-কাম্যফল-গ্রদঃ ॥ 

বুন্দাপতিঃ কোশনিধিঃ কোকশোক-বিনাশনঃ | 

চন্দ্র।পতিশ্চন্্রপতিশ্চগু-কোদগু-ভপ্জনঃ ॥ 

রামো দ্াশরথী রামো ভূগ্চবংশ-সমুদ্ভবঃ। 

আত্মারামো জিতক্রোধে। মোহো মোহান্ব-ভঞ্জন: ॥ 

'বুষভামু-ভবো ভাবী কাশ্ুপিঃ করুণানিধিঃ | 

কোলাহলো হলী হালী হেলী হলধর-প্রিয়ঃ॥ 

রাধা-মুখাজ-মান্তত্ো। ভাসক্করো। রবিজে। বিধুঃ । 
বিধিবিধাতা। বরুণো বারুণে। বারুণী-প্রিয়ঃ ॥ 

রোহিণী-হ্ৃদয়ানন্দী বন্ুদেবাত্মজো বলী। 

নীলাম্বরে। রৌহিণেয়ো জরা সন্ধ-বধোইমলঃ ॥ 
নাগে। নবাস্তে। বিরুদে। বীরহা বরদে। বলী। 

গোপথো বিজয়ী বিদ্বান্ শিপিবিষ্টঃ সনাতন; ॥ 
পশু রামবচোগ্রাহী বরগ্রাহী শৃগালহা । 
দসঘোষোপদেষ্ট। চ রথগ্রাহী সুদর্শন; ॥ 
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বীরপত্বী-যশস্্তা জরা-প্যাধি-বিঘাতকঃ। 

দ্বারকাবাস-তত্বাজ্ঞা হুতাশন-বর প্রঃ ॥ 

যমুনাবেগ-সংহারী নীলান্বরত্ধরঃ প্রভুঃ | 
বিভূঃ শর|সনে| ধন্বী গণেশে। গণ-নায়কঃ ॥ 

লঙ্ষ্াণে। লক্ষণে। পাছা! বক্ষোবংশ-পিনাশনঃ | 

বামনে। বামনী ভৃতোহবাননে। বামনাকহঃ ॥ 

যশোদানন্মনঃ ক খনপাজ্জুন খু? | 

উলুখপন নথামানী দানবদ্ধাহবয়ী শশী ॥ 

ভন্তশন্ুপারা ভগবান্ কেশবোইচপ-ধারক2। 

বেঁশিহা মধূহা খোহী বুষাস্থুর ঘাতক ॥ 

অথাপ্ুর-বিনাশী ৮ পৃতনা-মোগন্দায়ক | 
কুজা-বিনোদী ভগবান্ কংসমৃত্যুম হানবী | 

অশ্বমেধে। বাজপেয়ে। গোমেধো নরমেববান্। 

কন্দর্পকোটি-লাবণ।শ্চন্দ্রকোটি-সুশীতলঃ ॥ 

রবিকোটি-প্রতীকাশে। বায়ুকোটি-নহাবলঃ। 
ব্রহ্ম ব্রঙ্গাগ-কন্তা চ কনলা-শাঞ্িত-ঞদঃ ॥ 

কমলী কমলাক্ষশ্চ কমলা-মুখ-লোলুপহ | 
কমলা-ব্রতধারী ৮ কমলাভঃ পুরন্দরঃ ॥ 

সৌভাগ্য।ধিক-চিন্তে ইয়ং মহামায়ী মহোৎকটঃ | 
তারকারিঃ সুরত্রাতা মারীচ-ক্ষোভ-কারকঃ ॥ 

বিশ্বামিত্র-প্রিয়ো দাস্তো রামো রাজীবলোচনঃ | 
লঙ্ক।(বপ-কুল-ধবংসী বিভীষণ-বর £দ; ॥ 

মং 
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সীতানন্দকরো রামো বারো বারিধি-বন্ধন2। 

খর-দুষণ-সংহারী সাকেতপুর-বাসনঃ ॥ 
চন্দ্রাবলী-পতিঃ কৃূলঃ কেশি-কংস-বধোইমরঃ। 

মাঁধবো মধুভা মাধবী মাধবীকো মাধবী মধুঃ ॥ 
মুগ্জাটবী-গাহ-মনে। ধেনুকারিধ রাত্মজঃ | 

বংশীবট-বিহাঁরী চ গোবদ্ধন-বনা শ্রয়ঃ ॥ 

তথ! তালবনোদ্দেশী ভাস্তীরবন-শঙ্খহ। | 

তৃণীবর্ত-কথাকারী বুষভানু স্থৃতা-প্ররিয়ঃ ॥ 

রাধা-প্রাণ-সমে। রাধা-বদনাজ-মধুব্রতঃ | 

গোপী-রঞ্জন-দৈবজ্ঞো লীলাকমল-পুজিতঃ ॥ 
ক্রীড়াকমল-সন্দোহে। গোপিকা-প্রীতিরপগ্রনঃ। 

রঞ্জকো রগ্তনে রঙ্গে। রঙ্গী রঙ্গমহীরুহঃ ॥ 

কামঃ কামারিভক্তোহয়ং পুরাণ-পুরুষঃ কবিঃ। 

নারদে! দেবলো ভীমো বালো বাল-মুখামুজঃ ॥ 

অনুজো। ব্রন্মাসাক্ষী চ যোগী দত্তবরো মুনিঃ। 
খষভ-্পব্বতো গ্রানে। নদী-পবন-বল্লুভঃ । 

পদ্মনাভঃ সরজোষ্টে। ব্রক্মা রুদ্রোইহিভূষিতঃ | 

গণানাং ত্রাণকর্ত। চ গণেশো গ্রহিলে। গ্রহী ॥ 

গণাশ্রয়ে। গণাধাক্ষঃ ক্রোডীকৃত-জগজয়ঃ | 

যাদবেন্দ্র! দ্বারকেন্দ্রো মথুরা-বল্পভো ধুরী । 

ভ্রমরঃ কুস্তলী কুস্তীম্বত-রক্গী মহামতিঃ। 
যমুনা-বরদাত! চ কশ্যপস্ বরপ্রদঃ ॥ 
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শঙ্ঘচুড-বধোদ্দামী গোগী-রক্ষণ-তৎপরঃ। 

পাঞ্চজত্য-করো রামী ত্রিরামী বনজো জয়ঃ ॥ 

ফাল্জনঃ ফাল্গতন-সখে। বিরাধ-বধকারকঃ | 

রণক্সণী-প্রাণনাথশ্চ সত্যভামা-প্রিয়ঙ্কর? ॥ 

কল্পবৃক্ষে! মহাবৃক্ষে। দানবৃক্ষে। মহাফল5। 

অস্কুশে ভূম্থরো ভামো৷ ভামকো ভ্রামকো হরিঃ ॥ 
সরলঃ শাশ্বতো বীরে। যছুবংশী শিবাত্ব ₹2। 

গ্রদ্বাম্া বলকর্তা চ প্রহত্ত। দেতাহ। গ্রভূঃ ॥ 
মহাধনে। মহাবীরো বনমালা-বিভূষণঃ | 
তুলসী-দাম-শোভা্যে। জালন্ধর-বিনাশনঃ ॥ 
শুরঃ সৃধ্্যো মুকণ্ু্চ ভাক্ষরো বিশ্বপুজিতঃ। 
রবিস্তমোহ। বহিশ্চ বাঁডবে। বডবানলঃ ॥ 

দেতাদর্প-বিনাশী চ গরুড়ে। গরুড়াগ্রজঃ | 

গোপীনাথে। মহীনাথে! বুন্দানাথোইহবিরোধকঃ ॥ 

গুপঞ্চা পঞ্চরূপশ্চ লতাগুলশ্চ গোপতি?। 

গঙ্গা! চ যমুনারূপো। গোদা বেত্রবতী তথ ॥ 

কাবেরী নর্মদ! তাপী গণ্ডকী সরঘূরজঃ। 
রাজসস্ত/মস: সত্বী সর্বাজী সববলোচন2 ॥ 

স্বধাময়োইমুতময়ো। যোগিনী-বল্লভঃ শিব: । 

বুদ্ধে। বুদ্ধিমতাং শ্রে্ঠো বিষুজিফুঃ শচীপ্তিঃ ॥ 
বংশী রংশধরো। লোকে। বিলোকো মোহনাশন2। 

রবরাবো৷ রবে রাবো বলে বাল-বলাহকঃ ॥ 
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শিবো রুদ্র! নলো নীলো। লাঙ্গুলী লাঙ্গুলাশ্রয়ঃ | 
পারদ; পাবনো হংসো হংসারূঢো। জগৎপতিঃ ॥ 

মোহিনী-মোহনে। মায়ী মহামায়ী মহামখী । 

বৃষে। বৃষ!কপিঃ কালঃ কালি-দমন-কারকঃ ॥ 

কুজজা-ভাগা-গ্রদো বীরো রঙ্গক-ক্ষয়কারক2 

কোমলে। বারুণো রাজা জলজো জলধারকঃ ॥ 

হারকঃ সর্দপাপদ্বঃ পরমে্গী পিতামহঃ | 
খঙ্গাধরী কৃপাকারী রাধারমণ-ন্ন্দরঃ ॥ 

দ্বাদশারণ্য-সন্তোগী শেষনাগ-ফণালয়2 | 

কামঃ স্যানঃ শুখঃ শ্রীদঃ আপতিঃ আ্নিধিঃ কৃতী ॥ 

হরিহরো নরো নাবো নরোন্তম ইষুপ্রিয়ঃ | 
গোপালী-চিও-তন্ত। চ কর্ত। সংসার-তারক2 ॥ 

আদিধেবো মহাদেবে। গৌরীগুরুবনা শ্রয়ঃ | 

সাধুম ধুবিধুধতা। ত্রাতাইক্রুর-পরায়ণঃ ॥ 
রোলম্বী ৮ হয়গ্রীবো বানরারিবনা শ্রয়ঃ। 

বনং বনী বনাধ্যগেণ মহাবন্দ্যে। মহাযুনি ॥ 

স্যনস্তকমণি-প্রাজ্ঞে। বিজ্ঞে। বিদ্ব-বিঘাতকঃ | 

গোবদ্ধনো বদ্ধনীয়ো বদ্ধনী বদ্ধন-প্রিয়ঃ ॥ 

বন্ধস্ো! ব্ধনো বন্ধী বদ্ধিষুঃ স্ুমুখ-প্রিয়ঃ। 
বন্ধিতো বৃদ্ধকে বৃদ্ধে। বুন্দারকজন-প্রিয়ঃ ॥ 

গোপাল-রমণী-ভর্তা সাম্ব-কুষ্ট-বিনাশনহ | 
রুক্সিণী-হরণঃ প্রেম। প্রেমী চন্দ্রাবলী-পতিঃ ॥ 



শ্রীশ্রীস্তবমাল! । ৩০১৯ 

শ্রীকর্ত। বিশ্বভর্তা চ নরে! নারায়ণে। বলী। 

গণো গণপতিশ্চৈব দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ ॥ 
ব্যাসে নারায়ণে। দিবো! ভব্যো। ভাবক-ধারক | 

শ্বঃশ্রেয়সং শিবং ভদ্রং ভাবুকং ভবিকং শুভং ॥ 

শুভাত্মকঃ শুভঃ শাস্ত৷ প্রশাস্ত। মেঘনা দা | 

*ব্রন্মণাদেবো দীনানামুদ্ধার-করণ-ক্ষমঃ ॥ 

কৃষক কমল-পত্রাক্ষঃ কুষ্ঃ কমল-লোচন2। 

কৃষ্ণ: কাশী সদাকৃষ্জঃ সমস্ত-প্রিয়-ক।রক2 ॥ 

নন্দো নন্দী মহানন্দী মাণী মাদনকঃ কিলী। 

মিলী হিলী গিলী গোলী গোলো গোল।লয়ে। গুলী ॥ 
গুগ গুলী মারকী শাখী বটঃ পিগ্ললকঃ কৃহী। 
শ্লেচ্ছহা কালতম্তু। 5 যশোদা-যশ এব চ॥ 

অচ্যুতঃ কেশবো খিষু্রি সত্যে। জনার্দনঃ। 
হংসো৷ নারায়ণো লীনো নীলো ভক্ত-পরায়ণঃ ॥ 

জানকী-বল্পতে রামো বিরামে। বিদ্ব-নাশন ! 

সহআ্াংশুম হাভানুবারবাহুম ভোদধিঃ ॥ 

সমুদ্রোইন্ধিরকূপারঃ পারাবারঃ সরিংস্পতিঃ। 
গোকুলানন্দকারী চ প্রতিজ্ঞা-পরিপালকঃ ॥ 
স্দারামঃ কপারামে। মহারামে ধনুদ্ধরঠ | 

পর্ধবতঃ পব্বতাকারো গয়ো। গেয়ে। দ্বিজ-প্ররিয়ঃ ॥ 

কম্বলাশ্বতরে রামো রামায়ণ-প্রবর্তক£ | 

দ্যৌরিবে। দিবসে! দিবো ভব্যে। ভাব্ভয়াপহঃ ॥ 



৩১৩ শ্রীশ্রীতক্তিরতু-হার। 

পাব্বতী-ভাগ্য-সহিতো ভর্তা লক্ষ্্ী-বিলাসবান্ । 
বিলাসী সাহসী সববাঁ গবরাঁ গবিব ত-লোচনঃ ॥ 
মুরারিলে ক-ধন্মজ্ছে। জীবনে। জীবনীন্তকঃ । 

যমে। যমারিষমলো। যামী যম-বিধায়কঃ ॥ 

বংসুলী পাংশুলী প1ংশুঃ পাগুরজ্জুন-বললভঃ। 
ললিতা-চন্দ্রিকা-মালী মালী মালামুজাশ্রয়ঃ 
অন্বজাক্ষো মহাযক্ষো দক্ষশ্চিন্তা মণিপ্রভুঃ | 

মণিপিনমণিশ্চৈব কেদারে। বদরীশ্রয়? ॥ 

বদরীবন-সংগ্রীতো বাসঃ সতাবতী-সুৃতঃ | 

অমরারেনিহন্তা চ স্রধাসিন্ধু-বিধূদয়ঃ ॥ 

চক্দ্রে রবিঃ শিবঃ শুলী চক্রী চৈব গদাধরঃ। 

শ্রীকর্ত। শ্রীপতিঃ শ্রাপঃ শ্রীদেবে। দেবকী-স্ৃতঃ ॥ 

শ্রীপতিঃ পুগুরীকাক্ষঃ পঞ্মনাভো জগৎপতিঃ। 

বাস্থদেবোহ প্রমেযাত্মা কেশবো গরুডধবজঃ ॥ 

নারায়ণ; পরংধাম দেবাদাবা মহেশ্বর | 

চক্রপাণিঃ কলাপুর্ণে৷ ব্দেবেছ্যো দয়ানিধিঃ ॥ 
ভগবান্ সর্বভূতেশে! গোপালঃ সর্ব-প।লক2। 

অনস্তে। নিগুণোহনিত্যো নিবিবিকল্পে। নিরপ্রনঃ ॥ 

নিরাধারে। নিরাকারে। নিরাভাসে। নিরা শ্রয়ঃ | 

পুরুষঃ প্রণবাতীতো মুকুন্দ; পরমেশ্বরঃ ॥ 

ক্ষণাবনিঃ সার্বভৌমো! বৈকু্ঠো ভক্ত-বৎসলঃ। 
বিষ//ামোদরঃ কৃষে। মাধবো মথুরাপতিঃ ॥ 



শ্রীশ্রাস্তবমাল। | ৩১৬ 

দেবকীগর্ভ-সম্ভুতো যশোদা-বৎসলে। হরিঃ। 

শিবঃ সন্কর্ষণঃ শল্তু ঠতিনাথে। দিবস্পতিঃ ॥ 
অব্যয়; সবব-ধর্মাজ্ঞো নির্মালো নিরুপদ্রবঃ | 

নিববাণ-নায়কেো। নিত্যে। নীল-জীমৃত-সন্নিভঃ ॥ 

কলাক্ষয়শ্চ সববজ্ঞঃ কমলা -রূপ-তৎপরঃ | 

হাষীকেশঃ গীতবাস। বন্দেব-প্রিয়াআজঃ॥ 

নন্দগোপ-কুমীরার্ধ্যো নবনীতাশানো বিভ্ঃ। 

পুরাণ-পুরুষ শ্রেষ্ঠ: শঙ্ঘপাণিস্তিবিক্রমঃ ॥ 

অনিরুদ্ধশ্চব্ররথঃ শাঙ্গ পাণিশ্চতুভূজঃ। 

গদাধরঃ স্ুরাত্তিন্বো গোবিন্দো নন্দকায়ুধঃ ॥ 

বৃন্দাবন-চরঃ শৌরিবেণুবাগ্ভ-বিশারদঃ 

তৃণাবর্তান্তকো ভীম-সাহসো বহু-বিক্রুগঃ ॥ 

শকটাস্থর-সংহারী বকাস্ব-বিনাশনঃ | 

ধেন্ুকাসুর-সংঘ।তী পৃতনারিম্ব কেশরী ॥ 

পিতামহে। গুরুঃ সাক্ষী 'প্রতযগাত্। সদাশিবঃ | 

অপ্রমেয়ঃ গ্রভূঃ প্রাজ্ঞোইপতক্যঃ স্বপ্নবন্ধীনঃ ॥ 

ধন্যো মান্যো ভবে ভাবো ধীরঃ শান্তো জগদ্গ%2। 

অন্তর্ধামীশ্বরো দিব্যো দৈবজ্ঞে। দেব-সংস্তুতঃ ॥ 

ক্ষীরাৰ্বি-শয়নে! ধাত লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণা গ্রজঃ | 

ধাত্রীপতিরমেয়াত। চন্দ্র,"শখর-পু্গিতঃ ॥ 

লোকসাক্ষী জগচ্চক্ষুঃ পুণ্যচারিত্রকীর্ভনঃ ৷ 
কোটিমন্থ-সৌন্দর্য্যো৷ জগনম্মোহন-বিগ্রহঃ ॥ 



৩১২ শ্রীঞ্রীভক্রিরত্ব-হার ৷ 

মন্দস্মিততমো গোপো। গোপিকা-পরিবে্টিতঃ ৮ 

ফুল্লারবিন্দ-নরনস্চাণরান্ধ।-নিস্দনঃ ॥ 
ইন্দীবর-্দল-শামো! বহি-বহাবতংসক2 | 

মুরলী-নিনদাহলাদে। দিবা-মাল্যাম্বরাবৃতঃ ॥ 

স্ুকপোলযুগ? সুজ-যুগল? স্ুবুললাটকঃ । 

কন্ধুগ্রীবো বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবান্ শুভ-লক্ষণ? ॥. 

পীনবন্াশ্চতুর্দাহুশ১তগূ তিস্ত্িবিক্রমঃ | 
কলঙ্ক-রঠিতঃ শুদ্ধ! ছুষ্টচব্রু-নিবহণিঃ ॥ 

কিরীট-কুণ্ডল- স্পু্ঃ ক্টকাজদ-সপ্তিতঃ 

মুদ্রিকাভরণোপে তঃ ঈসিনদজ ॥ 

সপ্রীর-রপ্জিত-পদঃ সববাভরণ-ভূঘিতঃ | 
বিন্যন্ত-পাদ-যুগলো পিবা-মজল-বিগ্রহঃ ॥ 

গোপিকা-নয়নানন্দঃ পূর্ণচন্দ্র-নিভীননঃ। 

সমস্ত-জগদানন্দঃ সুন্দারা লোকস্নন্দনঃ ॥ 

যমুনা-তীর-সঞ্চারী রাধ-মন্মাথ-বৈভবঃ | 

গোপনারী-গ্রিয়ো দান্তো গোপী-বস্ত্রাপহারকঃ ॥' 
শৃঙ্গার-মুক্তিঃ শ্রীধানা তাঁরকো মূল-কারণং । 

সষ্টি-সংরক্ষাণোপায়ঃ ভ্রুরাসুর-বিভঙ্জীন2॥ 
নরকানুর-সংহারী মুরারি্ৈরি-মর্দিনঃ | 
আদিতেয়-প্রিয়ো দেতা-ভী-করো যছু-শেখরঃ ॥' 

জরাসন্ধ-কুলপরবংসী কংসারাতিঃ স্ৃবিক্রমঃ । 

পুণ্যশ্লোকঃ কীর্তনীয়ো যাদবেন্দ্রো জগন্তঃ& 



শ্রীশ্রীস্তবমালা । ৩১৩. 

রুঝ্িণী-রমণঃ সত্যভামা-জাম্ববতী-প্রিয়ঃ | 

মিত্রবিন্দা-নাগ্রজিতী-লক্ষণা-সমুপাসি তঃ ॥ 

স্ধাকর-কুলে জাতোইনন্ত-প্রবল-বিক্রম: | 

সব্ব-সৌভাগা-সম্পন্নে। দ্বারকা-পট্টন-স্থিতঃ ॥ 
ভদ্রা-স্থর্যাস্থতা-নাথে। লীলামানুষ-বিগ্রহঃ | 

সহঅ্-যোড়শ-স্্রীশে। ভোগ-মোক্ষৈক দায়ক ॥ 

বেদান্তবেছ্ঃ সংবোদ্যা। বৈচ্যো ব্রহ্মাগু-নায়ক। 

গোবদ্ধন-ধরো নাথো সব্বজীব দয়াপরঃ ॥ 

মুন্তিমান্ সববূতায্ম। আরন্ত-আ্রাণ-পরাযণঃ | 

সর্বজ্ঞ; সর্ম-স্থলভঃ সর্দশাক্র-বিশারদঃ ॥ 

ষড়গুণৈশ্বধা-সম্পন্নঃ পুর্ণকামো ধুরন্ধবঃ | 

মহানুভাবঃ কৈবল্য-দাযর়কো লোক-নায়কঃ ॥ 

আদি-মধান্ত-রভিতঃ শুদ্ধ-সান্বিক-বিগ্রহঃ | 

অসমানঃ সমস্ত।ত্ব। শরণাগত-বৎসলঃ ॥ 

উৎপন্তি-স্থিতি-সংহার-কারণং সর্বা-কারণং | 

গম্ভীর সববভা বভঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ ॥ 

বি্ষক্সেনঃ সত্যসন্ধঃ সত্যবান্ সতা-বিক্রমঃ 

সত্যব্রতঃ সত্যসঙ্গঃ সর্ধধন্ম-পরায়ণঃ ॥ 

আপন্ান্তি-প্রশননে দ্রৌপদী-মান-রক্ষকঃ | 

কন্দর্প-জনকঃ প্রাজ্ছে। জগন্নাটক-বৈভবঃ ॥ 

ভক্তিবন্যো গুণাতীতঃ সব্বৈশ্বর্য্য-প্রদ|য়কঃ ।' 

দমঘোব-সুত-দ্বেষী বাণ-বাহু-বিখগুনঃ ॥ 



৩১৪ শ্রীক্রীভক্কিরত্ু-হার । 

ভীম্ম-ভক্তি-প্রদো। দিবাঃ কৌরবান্বয়-নাশনঃ। 

কৌন্তেয়-প্রিয়বন্ধুশ্চ পার্থস্যন্দন-সারথিঃ ॥ 

নরনিংহো মহাবীর: স্তম্তজাতো। মহাবলঃ। 

প্রহলাদ-বরপঃ সত্যা দেবপুজেয। ভয়ঙ্কর ॥ 

উপেকন্দ্র ঈন্দ্রাবরজে। বামনে। বলিবন্ধনঃ। 

গজেব্দ-বরদ; স্বামী সব্বদেব-নমস্কৃতঃ ॥ 

শেষ-পধ্যঙ্গ-শয়নে। বৈনতেয়-রথো জয়ী | 

অব্যাহত-বলৈশ্বর্ধা-সম্পন্নঃ পূর্ণ-মানসঃ ॥ 
যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাঙ্গী কেত্রজ্ঞো। জ্ঞান-দায়কঃ | 

যোগি-হৃৎপঙ্কজাবাসো৷ যোগমায়।-সমন্বিতঃ ॥ 

নাদবিন্তু-কলাতীতশ্চতুববর্গফল-প্রদঃ | 

নুৃষুয়া-সার্গ-সঞ্চারী দেহস্যাস্তর-সংস্থিতঃ ॥ 

দেহেন্দিযমনঃ-প্রাণ-সাঙ্গী চেতঃ-প্রসাদকঃ | 

সুমন; সর্বগতো। দেহী জ্ঞান-দর্পণ-গোচরঃ ॥ 

তত্ত্রয়।আকোহব্যক্তঃ কুগুলী-সমুপাশ্রিতঃ। 

ব্রন্মণ্যঃ সবব-ধন্মত্ শান্ত দান্তে। গতরুম2 ॥ 

শ্রীনিবাসঃ সদানন্দী বিশ্বমৃত্তিহাগ্রতুঃ | 
সহত্রশীর্ষ। পুরুষঃ সহত্রাক্ষঃ সহত্রপাং ॥ 

সমস্ত-ভুবনাধারঃ সমস্ত-প্রাণ-রক্ষকঃ | 

সমস্ত-সর্ববভাবজ্ঞে। গোপিকা-প্রাণবল্লভঃ ॥ 

নিত্যোৎসবো নিত্যসৌঝ্যো। নিত্যশ্রীনিত্যমঙ্জল;। 
ব্যহাচ্চিতে৷ জগন্নাথঃ শ্রীবৈকুপুরাধিপঃ ॥ 



্্রীীস্তবমালা | ৩১৫ 

পূর্ণানন্দ-ঘনীভূতো গোপবেশ-ধারো হরিঃ। 

কলায়-কুম্থম-শ্যামঃ কোমল; শান্ত-বিগ্রহঃ ॥ 

গোপাঙ্গনাবুতোইনাস্ত বুন্দাবন-সমা শ্রয়ঃ। 

বেণুবাদ-রতঃ শ্রোষ্ঠে। দেবানাং হিতকারকঃ ॥ 
বালক্রীড়।-সমাসক্তো। নবনীতন্ত তক্কর2 | 

গোপাল-কানিনী-জারশ্চৌরজার-শিখামণিঃ ॥ 

পরংজ্যোতিঃ পরাকাশঃ পরবাসঃ পরিস্ফুট 

অষ্টাদশাক্ষরো মান্ত্। ব্যাপকো লোক-পাবনঃ ॥ 

সপ্তকোটি-মহামন্ত্রশেখরে। দেবশেখরঃ 

বিজ্ঞান-জ্ঞান-সম্গানাস্তিজে রাশিজগৎংপতিঃ ॥ 

ভক্তলোক-প্রসন্নত্ব। ভর্ত-মন্নার-বিগ্রহ | 

তক্ত-দারিব্রয-দমনে। ভক্তানাং গ্রীতি-দায়কঃ ॥ 

ভক্তাধীন-মনাঃ পুজো ভক্তলোক-শিবঙ্করঃ। 

ভক্তাভাস্ট-প্রদ; সব্ব-ভস্তাঘৌঘ-নিকুস্তন2 | 

অপার-করুণা-সিন্ুর্ভগবান্ ভক্ত-তৎপরঃ ॥ ১০০০ ॥ 

অথ ফলশ্রুতিঃ। 

ইতি শ্রীরাধিকানাথ-সহক্সনাম কীত্তিতং । 

স্মরণাৎ পাপ-রাশীনাং খগ্ুনং মৃত্যু-নাশনং ॥ 

বৈষ্ণবানাং প্রিয়করং মহারোগ-নিবারণং। 

ব্রহ্মহত্যা স্ুরাপানং পরক্ত্রী-গমনং তথা ॥ 



৩১৬ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

পরদ্রব্যাপহরণং পরদ্বেষ-সমন্বিতং | 

মানস: বাচিকং কায়ং যৎ পাপং পাপ-সম্ভবং ॥ 

সহঅনাম-পঠনাৎ সর্পং নশ্যতি তৎন্ণাহ। 

মহাদারিদ্রা-যুক্তোইপি বৈষ্বো বিষুভক্তিমান্॥ 
কাণ্তিক্যাং সংপঠেদ রাত শতমষ্টোত্তরং ক্রমাৎ। 
গীতাম্বর-ধরো ধীমান্ সুগন্ধি-পুষ্প-চন্দনৈঃ॥ 
পুস্তক€ পূ্জয়িতব! তু নৈবেগ্যািভিরেব চ। 
রাধা-ধ্যানাঙ্কিতে! ধীরে বনমালা-বিভুষিতঃ ॥ 
শতমষ্টোন্তরং দেবি ! পঠেন্নাম-সহমকং। 

চৈত্রে শুর চ কৃষ্ণ চ কুহু-সংক্রান্তি-বাসরে ॥ 
পঠিতব্যং গ্রযত্বেন ত্রেলাকাং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ। 

তুলসী-মালয়া যুক্ত! বৈষণবে! ভক্তি-তৎপরঃ॥ 
রবিবারে চ শুক্কে চ দ্বাদশ্ঠাং শ্রাদ্ধবাসরে । 

্রাহ্মনং পূজয়িত্বা চ ভোজয়িত্বা বিধানতঃ ॥ 

পঠেন্নাম-সহস্রঞ্চ ততঃ সিদ্ধি; প্রজায়তে। 

মহানিশায়াং সততং বৈষবো যঃ পঠেৎ সদা ॥ 

দেশাস্তর-গতা৷ লক্ষ্মী; সমায়াতি ন সংশয়ঃ। 

ব্রেলোক্যে চ মহাদেবি ! সুন্দর্য; কাম-মোহিতাঃ ॥ 

মুগ্ধাঃ স্বয়ং সমায়ান্তি বেষ্ণবঞ্চ ভজন্তি তাঃ। 

রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বন্ধে। মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ 

গুর্র্ণী জনয়েৎ পুত্রং কন্যা! বিন্দতি সংপতিঃ। 
রাজানো বশ্যতাং যাস্তি কিং পুনঃ ক্ষুদ্র-মানবাঃ ॥ 



প্রীশ্ীস্তবমাল। । ৩১৭ 

সহজনায়ঃ শ্রবণাৎ পঠনাৎ পুজনাৎ প্রিয়ে !। 

ধারণাৎ সব্ববমাপ্পোতি বৈষবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

বংশীবটে চান্যাবটে তথ! পিপ্ললকেহথবা। 

কদন্ব-পাদপ-তলে গোপাল-মু্তি-সনিধো ॥ 

যঃ পঠেদ বৈষবো শিত্যং সখাতি হরি-মন্দিরং | 

কুষ্েনোক্তং বাবিকায়ৈ ময়ি প্রোক্তং তয়া শিবে ! ॥ 

নারদায় নয়া গ্দোন্তং মারদেন প্রকাশিত 

ময়! তয়ি বরারো2 1 প্রোক্তমেতত সহুল্ল ভিং ॥ 

গোপনীয়ং প্রযান্ন ন প্রকাশ্য কথঝ্চন । 

শঠায় পাপিনে চেব লম্পট য় বিশেষ ত2 ॥ 

ন দ্াতবাং ন দাতব্যং ন দাতব্যং কদাচন। 

দেয়ং শিষ্যয় শান্তায় বিধুশুক্তি-রতায় চ॥ 
গোদান-ব্রন্মাযজ্ঞাদেবাজপেয়শতস্ত চ। 

অশ্বমেধ-সহস্্স্ত ফলং পাঠে ভবেদ্ প্রুবং ॥ 

মোহনং স্তম্তনঞব মারণে।চ্চ!উনাপিকং । 

যদ্যদ্ বাঞ্চতি চিন্তেন তত্তৎ প্রাপ্রোতি বৈষবঃ ॥ 

একাদশ্যাং নরঃ স্নাত। সুগন্ধি-দ্রবা-তেলকৈ5। 

আহারং ব্রহ্মণে দ্ব। দক্ষিণাং ন্বর্ণ- ছুষণং ॥ 

তত আরম্ত-কন্তাসৌ সববং প্রাপ্পোতি মানবঃ । 

শতাবৃর্ভং সহশ্রঞ্চ ঘঃ পঠেদ্ বৈষবো৷ জন ॥ 

শ্রীবন্দাবন-চন্দ্রন্ত প্রসাদাৎ সব্বনাপ্র য়াং। 

যদগ্ ছে পুস্তকং দেবি! পৃজিতকৈব তিষ্ঠতি ॥ 



৩১৮ শ্রীঞ্ীভক্তিরত্ব-হার। 

ন মারী ন চ দুভিক্ষং নোপসর্গ-ভয়ং কচিৎ। 

সর্পাদি-ভূত-ঙ্ষাগ্ভ। নশান্তি নাত্র সংশয়ঃ॥ 

শ্রীগোপালো মহাদেবি! বসেততস্য গুহে সদ] । 
গৃহে যত্র সহত্রঞ্চ নাম্নাং তিষ্ঠতি পুঁজিতং ॥ 

ইতি শ্রীসম্মোহন-তদ্ব হ্ীহবপাঁববতী-সংবাদে ত্রলোকামোহনং 

শ্রীশ্রীগোপাল-সহশ্রনাম-স্তেত্রং সম্পূর্ণং | 
পপ গপি 

শ্রীঞ্রীনৃসিংহ-কবচং । 
শ্রীনারদ উবাচ । 

ইক্দ্র/দি-দেব-বুন্দেশ ! তাতেশ্বর। জগৎপতে ! | 

মহাবিষ্ণের্বসিংহস্ত কবচং ব্রহি মে প্রভো !। 

যন্য প্রপঠনাদ্ বিদ্বান্ ত্রেলোকা-বিজয়ী ভবে ॥ ১0 

শ্রীরন্ষোবাঁচ । 

শৃণ, নারদ! বক্ষ্যামি পুত্রশ্রে্ট ! তপোধন !। 

কবচং নরসিংহস্য ভ্রেলোক্য-বিজয়।ভিধং ॥ ২॥ 

যস্য প্রপঠনাদ্ বাখ্ী ত্রেলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ। 

অষ্টাহং জগতাং বং ! পঠনাদ্ধারণাদ্ যত: ॥ ৩৪ 



শ্রীশ্রীস্তবমাল। । ৩১৯, 

লঙ্্ীর্জগজয়ং পাতি সংহ্র্তা চ মহেশ্বরঃ। 
গঠনাদ্ধারণাদ্ দেব! বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ ॥ ৪ ॥ 
রন্গমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদি-বিনিবারকং 
যস্ত প্রসাধাদ্ ছুব্বাসাস্ত্রেলাকা-বিজয়ী মুনিঃ | 

পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্ত শান্ত। চ ক্রোধভৈরবঃ ॥ ৫ ॥ 

ত্রেলোক্য-বিজয়স্যাসা কবচসা প্রজাপতি; 

ঝষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নুসিংহো! দেবতা বিভুঃ ॥ ৬ 

ক্ষেটং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্্রবর্ণে। মহামনঃ। 
উগ্রং বীরং মাবিষু জলম্তং সর্বাতৌমুখং ॥ ৭ । 
নুসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্রা-মৃত্যুং নমাম্যহং | 

দ্বাত্রিংশদক্ষরে। মন্ত্রে! মন্্ররাজঃ স্তরদ্রম ॥ ৮ ॥ 

কগং পাতু ধরব গ্গেখীং হৃদ্ভগবতে চক্ষধী সম | 
শরসংহায় চ জালামালিনে পাতু মস্তকং ॥ ৯॥ 

দাপ্ত-দংগ্রায় চ তথাগ্রিনেত্রায় চ নাসিকাং। 

সর্দরক্ষোন্পায় সববভূত-বিনাশনয় চ॥ ১০ ॥ 

সববজ্বর-বিনাশায় দহ দহ পচদয়ং। 

রক্ষ রক্ষ সব্বমন্ত্র স্বাহা পাতু মুখং মন ॥ ১১ ॥ 

তাঁরাদি-রামচন্দ্রীয় নমঃ পায়াদ্ গুদং মম। 

কী পায়াৎ পাণিযুগ্রঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ। 
নারায়ণায় পা্ব্চ আং হীক্রৌক্গেন চু ফট ॥১২॥ 

ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ও নমো ভগবতে পদং | 

বাস্ুদেবায় চ পৃষ্ঠং লী কৃষ্ণায় উরুদ্বয়ং॥ ১৩॥ 



৩২০ আশ্রভক্তিরত্ব-হার | 

ক্লী কৃষ্ণায় সদা পাতু জান্ুুনী চ মনুত্তমঃ। 

রী শামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্য়ং ॥ ১৪॥ 

ক্ষ নরসিংহায় ক্ষেটাঞ্চ সববাঙগং মে সদাবতু ॥ ১৫ ॥ 

ইতি তে কথিতং বৎস! সর্ধমন্ত্রোঘ-বিগ্রহং। 

তব স্েহান্ময়াখাতং প্রবত্তব্যং ন বস্যচিৎ ॥ ১৬॥ 

গুরুপু্জাং পিধায়াথ গৃহ্থীয়াৎ কবচং ততঃ। 

সববপুণা-যুতে। ভূত্বা সববসিদ্ধি-যুতে। ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ 

শতমষ্টোন্তরকৈপ পুরশ্চর্ব]।-বিধিঃ স্মৃতঃ। 

হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্ব! সাধক-সর্তমঃ ॥ ১৮ ॥ 

ততস্ত সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্ম। মপনোপমএ | 

স্পদ্ধামুদ্ধ,য় শুবনে লক্স্সীবণী বসেৎ ততঃ॥ ১৯ ॥ 

পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৎ। 
অপি ব্ষ-সহত্রাণীং পুজায়াঃ কলমাপুয়াৎ ॥ ২* | 

ভূঙ্জে বিলিখা গুটিকীং স্বণস্থাং ধারয়েদ্ যদি 

কে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহে। ভবেং স্বয়ং ॥ ২১॥ 
যোষিদ্ বাম-ভুজে চৈব পুরুষে দক্ষিণে করে। 
বিভূয়া কবচং পুণ্যং সর্সিদ্ধি-যুতো ভবেৎ ॥২২॥ 

কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎস। চ যা ভবেৎ। 

জন্মবন্ধ্যা নঃসপুত্রা বনুপুত্রবতী ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ 

কবচস্য গ্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ | 

ত্রেলোকাং ্ে1ভয়ত্যেব ত্রিলোকা-বিজয়ী ভবে ॥ ২৪ ॥ 
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কবচন্য প্রসাদেন জীবন্ুক্তো ভবেন্ররঃ | 

প্রেলোকাং ক্ষোভয়ত্যেব ভ্রেলোক্য-বিজয়ী ভবে ॥ ২৪ ॥ 

ত-প্রেত-পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে। 

 দৃষ্ট গ্রুপলায়ন্তে দেশান্দেশচ্ভরং প্রুবং ॥ ২৫ ॥ 

নশ্মিন্ গেহে চ কনচং গ্রামে বা যদি ভিষ্ঠতি। 

তং দেশন্ত পরিতাজ্য প্রয়াগ্তি চাতিদূবতঃ ॥ ১৬ ॥ 

ঙ 
শি 

তু 

শ্বরপনংহিতাযাং তেলোকাপিজরং নাম শ্রীশীহুমংত-কবচং সম্পূর্ণ | 

স্পা 

ঞ্রীগো শাল কুলচ। 

শমহ|দেন উন1ট | 

অথ বক্ষ্যামি কব5ং গোপালস্য জগদ্রোঃ। 

যস্য ম্মরণমাত্রেণ জীবনুক্তে। ভবেন্নরঃ। 

শণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয় ॥ ১॥ 

পারদোইস্য ধাষিদে বি ছান্দোইনুষ্টবুদাহ তং । 
দেবতা বালকৃষ্ণশ্চ চতুর্বর্গ-প্রদায়কঃ ॥ ২॥ 
শিরো মে বালকুষণশ্চ পাতু বিজু শ্রুতী মম 
নারায়ণ পাতু ক্ধং গোপাবন্দাঃ কপোলকং ॥ ও 

২১ 



৩২২ শ্রীঞ্ীভক্তিরত্ব-হার । 

নাসিকে মধুহা পাতু চক্ষুধী নন্দনন্দনঃ। 
জনার্দনঃ পাতু দন্তানধরে মাধবস্তথ। ॥ ৪ ॥ 

উদ্দে।ষ্টং পাতু বারাহশ্চিবুকং কেশিনুরনঃ | 
হদয়ং গোপিকানাথো নাভিং স্থতপ্রবঃ সদ ॥ ৫ ॥ 

হন্তো গোবদ্ধন-ধরঃ পাদো পীতম্বরোইবতু | 
করান্গলীঃ শ্রীধরো মে পণাদলী; কৃপায়? ॥ ৬॥ 

লিঙগং পাতু গদাপাঁণিব লিক্রীডা-মনোরমঃ | 

জগন্নাথ পাতু পুরৰ্বং আখানোহব ড় পশ্চিমং ॥ ৭ ॥ 

উত্তরং কৈটভারিশ্চ দর্ষিণং হনুনৎপ্রভূঃ 
আগ্নেষ্যাং পাতু গোবিন্দে। নেক তাং পাতু কেশবঃ॥ ৮॥ 
বায়ব্যাং পাতু দৈত্যারিরৈশান্াং গোপনন্বনঃ | 

উদ্ধং পাতু প্রলম্বারিধ; কৈউভ-মর্দনঃ ॥ ৯॥ 
শয়ানং পাতু পুতাত্ম। গতৌ পাতু শ্রিয়ঃ পতি । 
শেষঃ পাতু নিরালম্বে জাগ্রভাবে হাপাং পতি ॥ ১০ ॥ 

ভোজনে কেশিহ। পাতু কুঝঃ সপবা্গ-সন্ধিষু। 

নিশাক্ষায় নিশানাথো [দবানাথে। পিন্য়ে ॥ ১১ ॥ 

ইতি তে কথিতং পিব্যং কবচং পরমানু হ₹। 
যঃ পঠেন্লিত্যমেবেদং কণচং প্রযতে। নণঃ ॥ ১২ ॥ 
তস্যাশড বিপদে! দেবি! নশ্যন্তি রিপু-সজ্ঘতঃ। 
অন্তে গোপাল-চরণং গ্রাঞ্মোতি পরমেশ্বরি | ॥১৩॥ 

ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা! যঃ পঠেং শুণুয়াদপি। 
তং সর্বদা রমানাথঃ পরিপাতি চতুভূজঃ ॥ ১৪ ॥ 
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অজ্ঞাত! কবচং দেবি! গোপালং পুজয়েদ যণি। 
সর্বং তদ্য বুথ। দেবি! জগহোমাচ্চনাদিকং | 
সশ্ত্রাঘাতং সম্প্রাপ্য মৃত্যুমেতি ন সংশয়ঃ॥ ১৫ ॥ 

ইতি শ্রনাংদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃত্ারে শুঞাগোপাণ-কণচং সম্পূর্ণং। 

উী শ্রীল 5. 

শ্রীনার? উণাচ। 

ভগবন্ সর্ধ-ধর্মনজ্ঞ ! কনঢং মৎ গ্রকাশিতং | 

৫এলোক্য-মঙ্গলং নান কৃপয়। কথয় প্রভো !॥ ১ 

শ্রীপনংকুমাব উচ 

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র! কবচং প্রসাছু তং 

নারায়ণেন কখিতং কৃপয়। বরণে গুণ ॥ ২ ॥ 

বর্মণ কথিতং মহাং পরং লেগাদ বানি তে। 

আগ্হাতমং তত্বং ব্র্মনাখ্রীধাগগ্রতং ॥ ৩ 

যদ্ধু তথা পঠনাদ্ ব্রহ্ম। হিং বিভ9০১ প্রবং 
য্ধত্বা পঠন! 1দ্ গাঁতি মহালদবভাগজয়ং ॥ 8 ॥ 

পঠনাদ্ধারণাচ্ছস্তুঃ সংহর্ভ। সকামন্বুবং। 

ব্রেলোক্য-জননী ছূর্গ! মহিযাদি-নহাসুরান্ ॥ ৫ ॥ 
বরন্দৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ধারণ।দ্ যতঃ 
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব সর্বৈর্ব্্যমব প্রয়ুঃ ॥ ৬। 
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ইদং কবচমত্যান্তং গুপ্ত কুত্রাপি নো বদেৎ। 

শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ। 

শঠায় পর-শিষায় দত মৃত্যুমবাগুয়াৎ ॥ ৭॥ 
ত্রেলোকা-মঙ্গলন্তাসা কবচন্তয প্রজাপতিঃ। 

রধিস্ছন্দম্চ গাঞী দেবে। নারায়ণ; ম্বয়ং ॥ ৮ ॥ 

ধন্মা্কাম-মোক্সেষু বিনিয়োগ প্রকীত্তিতত ॥ ৯। 

গ্রণবে। মে শিরঃ পাত নমে! নারায়ণায় চ। 

ভালং পায়ানেব্র-যুগ্রমষ্টার্নে ভূক্তি-যুক্তিদঃ ॥ ১০ ॥ 
ক্লী পায়াং শ্রোত্র-ুগাপৈকাক্ষরঃ সর্ব-মোহনঃ। 
ক্লী কৃষ্ণায় সদা ভ্রাণং গেবিন্দায়েতি জিহিবিকাং ॥ ১ 

গোপীজন-পদং বল্লভ।য় স্বাহাননং মম । 

অষ্টাদশ|ক্ষরো মন্ত্রঃ কং পাতু দশাঙ্গরঃ ॥ ১২॥ 
গোপীজনগ্দং বল্লভায় স্বাহা ভূজদ্বয়ং। 

রী গ্রৌ ব্লী' শ্যামলাঙ্গায় নমঃ স্বন্ধৌ দশাক্ষর: ॥ ১. 
রী কৃষ্ণ; ক্রীঁ করো পায়াং ক্লী কষ্চায়াঙ্গতোহবহ্ 
হৃদয়ং ভূবনেশানঃ রী কষ্ণায় রী স্তনৌ মম ॥ ১৪ 

গে!পালায়াগ্রিজায়াস্তঃ কুক্ষিযুগ্মং সদাপহু। 

কী কষ্ণায় সদা পাতু পার্শব-ুগ্বাং মনৃত্তনঃ ॥ ১৫ ॥ 

কৃষ্ণ-গোবিন্দকৌ পাতু ম্মরাছ্ে ডে-যু. শী মনুঃ। 

অষ্টাক্গরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ছেতি দ্বাক্ষরোহবতু ॥ ১৬ 

ৃষ্টং ক্লী' কৃষ্ণ বন্কালং ্রী' কৃষ্ণায় দবিঠাস্তকঃ। 

সক্ধিনী সততং পাতু শ্রী হী রী কৃষ্ণ ঠদবয়ং॥ ১ 
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উর সপ্তাক্ষরঃ পায়াৎ ত্রয়পশাক্ষরোহবতু । 
শু হী' রী' পদতো গোপীজনবল্পপণং ততঃ ॥ ১৮ ॥ 
ভায় স্বাহেতি পায়ু বৈ ক্রা হা | সদণার্ণকঃ | 

জানুনী চ সদ। পাতু হা শর কী চ দশাকিরঃ ॥ ১৯ 

ত্রয়োপশাক্ষরঃ পতু জঙ্বে ৮ক্রাছদাযুপও | 

অষ্টাদণান্সরে। হী-হ-পুববকে। বিংশদর্কিত ॥ ২০ ॥ 

সব্বাঙ্গং মে সদ। পাত দ্বাবকা-নায়কে। বলী। 

নমে। ভগবতে পশ্চাদ বাস্দেণায় তৎপরং ॥ ২১ ॥ 

তারাছ্ে। বাদশা নে হয়ং। গরাচাং সাং সর্দদাবতু । 

হী শ্রারী ৮ দশার্ণস্ত রাহা ক যোড়শার্ণকঃ ॥২২। 

গদাছ্যদায়ুধো বিষুন নগ্নেদিশি রক্ত । 

হী" শ্রী দশাক্ষবো মন্ত্রে দর্সিণে সাং সদাবতু ॥২৩॥ 

তারে। নমো! ভগনতে রুক্সিনী-বল্পভায় চ। 

স্বাহেতি ষোড়শার্ণোহয়ং নেঞ্জত্যি।ং দিশি রক্ষতু ॥ ২৪ ॥ 

ক্রী হুধিকেপদং শায় নমো! মাং বারুণেহবতু | 
অষ্টাদশার্ণঃ কামাণ্ডে। বায়বো মাং সদাবতু ॥২৫ ॥ 

জা” মায়। কামকৃষ্র গোবিন্দায় দ্বিঠো মন্ুঃ। 

দ্বাদশার্ণা কো বিফুরুভতখে নাং সদাবতু ॥ ২৬॥ 

ব।গভবঃ কামকষ্জার হী গোবিণ্দায় তৎপরং ।, 

শ্রাঁ গোপীজনবল্লান্তে ভাঁয় স্বাহ। হসৌস্ততঃ | 
দ্বাবিংশত্যক্ষরে! মন্ত্রে। মামৈশান্াং সদাবহু ॥ ২৭॥ 
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কালিয়স্ ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তং । 

নগামি দ্েবকীপুত্রং ম্বত্যরাজানমচ্যুতং ॥ ২৮॥ 

দবাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোইপ্যধো মাং সর্ধদাবতু ॥ ২৯॥ 

কামদেবায় খিদ্মতে পুষ্পবাণায় ধীমহি। 
তন্নোহনঙগঃ পচোদয়াৎ এয। মাং পাতু চোদ্ধতঃ ॥ ৩০। 

ঈতি ভে কথিতং বিপ্র! বরক্মমন্ত্রোঘ-বিগ্রহং। 
ত্রৈলোক্য-নঙ্গলং নাম কব: ব্রন্ম-রূপকং ॥ ৩১ ॥ 

ব্রহ্ধণা কথিত পুর্বং নারায়ণ-মুখাং শ্রুতং। 
তব লেহানয়াখাভং গ্রবক্তবাং ন কম্তচিৎ ॥ ৩২ ॥ 

গুরুং গ্রণমা বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ। 

সকৃদ্ দবিত্রি্থাজ্ঞানং স হি সব্ব-তপোময়ঃ ॥ ৩৩। 
মন্ত্রেযু সকলেধেব দেশিকৌ নাত্র সংশয়ঃ। 

শতম্টোতরপাস্ত পুরম্চর্ধযা-বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥ 

হবনাদীন দশাংশেন কৃত তৎ সাধয়েৎ য়ং। 

যদি সাং পিদ্ধ-কবচো বিষু্রব ভবেৎ স্বয়ং ॥ ৩৫ ॥ 

মন্ত্রপিদ্ধির্ভবেন্তস্য পুবশ্চ্যযাং বিনা ততঃ । 

স্পর্ামুদ্ধয় সততং লক্ষমীবাঁণী বসেম্ততঃ ॥ ৩৬॥ 

পুষ্গাঞ্ল্যষ্টকং দা মূলেনৈব গঠেৎ সকৃৎ। 

দশবর্ষসহআগাং পুজায়াঃ ফলমাপুয়াং ॥ ৩৭ | 

ভূর্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বণস্থাং ধারয়েদ্ যদি। 

কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোহপি বিষ্ঞন” সংশয়ঃ ॥ ৩৮। 



শতীশ্রীকবচমালা । ৩২৭ 

অশ্বমেধ-সহআাণি বাজপেয়-শতানি চ। 

মহাদানানি যাম্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভূবস্তথা । 

কলাং নাহৃন্তি তান্েব সকৃছ্চ্চারণাদ্ যত ॥ ৩৯ ॥ 

কবচস্য প্রসাদেন জীবন্যুক্তো ভবেন্নরঃ। 
ত্রেলাকাং ক্ষোভয়তোব ত্রিলোক্-বিজয়ী ভাবেং ॥ ৪৯ ॥ 

ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্ ঘঃ পুকষোত্বমং | 
শতলক্গ-প্রজপ্তোহপি ন মন্বস্তসা সিধ্যতি ॥ 9১ ॥ 

ইতি শ্রীনারদপঞ্চপারে জ্ঞানামতসারে 
টরলোকা-মঙ্গলং নাম শর ্রীকৃষ্কবচং সম্পূর্ণ | 

শ্রীপ্রীরাধা-কবচৎ । 
শ্রীপানতাবাচ। 

কৈলাসবাসিন্ ভগবন্ ভভ্তন্ুগ্রহ-কাঁরক ! 
রাধিকা-কবচং পুণ্যং কথয়স্ব মম প্রভো !॥ ১। 

যগ্স্তি করুণ। নাথ ! ত্রাহি মাং দুখতো। ভয়াৎ। 

ত্বমেব শরণং নাথ ! শুলপাণে ! পিনাকধূক্ । ॥ ২ ॥ 

শ্রীমহাদেব উবা5। 

শৃণ্ষ গিরিজে ! তুভ্যং কবচং পূর্ব-স্চিতং | 
সর্ধরক্ষাকরং পুণ্যং সর্ববহত্যাহরং পরং ॥ ৩। 

হরিভক্তি-গ্রদং সাক্ষাদ্ ভূক্তি-যুক্তি-প্রসাধনং । 

ত্রেলোক্যাকর্ষণং দেবি ! হরিসামিধা-কারকং ॥ ৪ ॥ 



৩২৮ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

সর্ধত্র জয়দং দেবি ! সর্বশক্র-ভয়াপহং | 

সর্কেষাঞ্চেব ভূতানীং মনোবৃত্বিহরং পরং ॥ ৫ ॥ 
চতুদ্ধা মুক্তি-জনকং সদানন্দকরং পরং। 

রাজশ্ুয়াশ্বমেধানাং যজ্ঞানাং ফল-্দায়কং ॥ ৬ ॥ 

ঈন্নং কবচমজ্ঞাত্বা রাধামন্ত্রধ্চ যো জপেৎ। 

সনাগ্পোতি ফলং তস্য বিদ্বাস্তসা পদে পদে ॥ ৭॥ 

খষিরস্য মহাদেবোইনুষ্টূপ, ছন্দশ্চ কীন্তিতং। 

রাধাস্য দেবতা প্রোক্ত। রাং বীজং কীলকং স্মুতং | 
ধশ্মার্থ-কাম-মোক্ষেু বিনিয়োগঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ ৮ ॥ 

শ্রীরাধ। মে শিরঃ পাত ললাটং রাধিকা তথা। 

শ্রীমতী নেত্র-যুগলং কর্ণে ) গোপেন্দ্রনন্দিনী ॥ ৯। 

হরিপ্রিয়া নাঁসিকাঞ্চ ভ্রযুগং শশি-শোভন। | 

ওষ্ঠং পাতু কৃপাদেবী অধরং গোপিকা তথা ॥ ১০ ॥ 

বৃষ্ভান্ব-স্থৃতা দস্তাংশ্চবুকং গোপ-নন্দিনী | 

চক্দ্রাবলী পাতু গণ্ডং ভিহবাং কৃষ্ণপ্রিয়া! তথা ॥ ১১ ॥ 

কণ্ঠ পাঁতু হরিপ্রাণ| হদয়ং বিজয়া তথা । 
বাহু ঘে চন্দ্র-বদনা উদরং স্থুবল-ম্বস] ॥ ১২॥ 

কটিং যোগান্বিত পাতু পাদৌ। সৌভদ্রিকা তথা । 
নখাংশক্্মুখী পাতু গুল্ফৌ গোপাল-বল্পভা ॥ ১৩। 

জানুদেশং জয় পাতু গোপী পাদতলং তথ|। 
শুভপ্রদ। পাতু পৃষ্টং কঙ্গো স্রীকাস্তবল্লভা ॥ ১৪ ॥ 



শ্রী ্ীকবচমাল। । ৩২৯, 

জানুদেশং জয়! পাতু হরিণী পাতু সর্দতঃ। 
বাকাং বাণী সদ। পাতু ধনাগারং ধনেশ্বরী ॥ ১৫ ॥ 

পূর্বাং দিশং কৃষ্ণরত| কৃষ্ণপ্রাণ! চ পশ্চিমাং। 
উত্তরাং হরিত। পাতু দক্ষিণাং বুষভানুজা ॥ ১৬ ॥ 

চন্দ্রাবলী নৈশমেব দিবা ক্ষেড়িতমেখল|। 
মৌভাগ্যদ। মধ্যদিনে সায়াহেচ কামরূপিনী ॥ ১৭ ॥. 
রৌদ্রা প্রাতঃ পাতু মাং হি গোপিনী রজনী-ক্ষয়ে ! 
হেতুদ। সঙ্গবে পাত কেতুমাল| দিবাদ্ধাক ॥ ১৮ ॥ 
শেষাপরাহু-সনয়ে শমিত। সব্ব-সন্ধিঘু। 

যোগিনী ভোগ-সময়ে রতোৌ রতিগ্রদা সা ॥ ১৯। 
কামেশী কৌতুকে নিত্যং যোগে রত্বাবলী মম। 

সববদ! সর্ব-কাষে।বু রাধিক। কৃষ্ণ-মানসা ॥ ২০॥ 

ইত্যেতৎ কথিতং দেবি! কবচং পরমাদ্ভুতং | 
সর্বরক্ষাকরং নাম মহারক্ষাকরং পরং ॥ ২১ ॥ 

প্রাতমধ্যাহ্-সময়ে সায়াহ্ছে গ্রপঠেদ যণ্দি। 

সব্বার্থ-পিদ্ধিস্তস্য স্যাদ্ যদ্যন্মননি বন্ততে ॥ ২২॥ 

রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ সংক্রামে শত্র-সঙ্কটে । 

প্রণণার্থনাশ-সময়ে যঃ পঠেৎ প্রযতে। নরঃ॥ ২৩॥ 
তস্য সিদ্ধির্বেদেবি ! ন ভয়ং পিগ্ভতে কৃচিৎ। 
আরাধিত। রাধিকা চ তেন সত্যং ন সংশয় ॥ ২৪ ॥ 

গঙ্গাস্নানাদ্ধরেনাম-গ্রহপাৎ যৎ ফলং লভেৎ। 

তৎ ফলং তস্য ভবতি যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ॥ ২৫ ॥. 



১৩৩ শ্রীশ্ীভক্তিরত্ব-হার । 

হরিদ্রা-রোচন-চন্দ্র-মপ্ডিতং হরিচন্দনং | 

কৃত্তা লিখিত। ভূজ্জ চ ধারয়েম্মস্তকে ভূজে। 

কণ্ঠে ব দেধদেবেশি ! স হরিনাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬॥ 
কবচস্ত গ্রসাদেন ব্রঙ্গ। সুষ্টিং স্থিতিং হরিঃ | 
সংহাব্াতং নিয়তং কারোমি কুরুতে তথা ॥ ২৭ ॥ 

বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় বিরাগ গণ-শালিনে । 

দষ্ঠাৎ কনচমব্যগ্রমন্তাথা নাশমপ্য়াৎ॥ ২৮ ॥ 

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাজে জ্ঞানামুতসারে শর শ্রীবাধা-কনচং সম্পূর্ণ । 

শ্লীক্রীধযানমালা । 
ক্রীত্রীগুক্রতদেত বক্স শ্যান্ন | 

শুদন্বর্ণ-রুচিং শুদ্ধভাব-ভূষা-কলেবরং। 

সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গং করুণাম্বত-বধিণং । 

শশাঙ্কাযুত-সঙ্কাশং বরাভয়-লসং-করং। 

শুরান্বর-ধরং দেবং শুরুম।ল্যান্ুলেপনং । 

শিষ্য নুগ্রহ-সন্ধানং স্মিত-নিত্য-যুতাননং | 

শ্রীকৃষ্ণ -প্রেমসেবাদি-দাতারং দীন-পালকং। 
সমস্ত-মঙ্গলাধারং সব্ববানন্বময়ং বিভুং । 

ধ্যায়ন্ শ্রীগুরুদেবং তং পরমা নন্দমশুতে ॥ ১॥ 



শ্ীপ্লীধ্যানমাল।। ৩৩১ 

দিভ্বীগুকুক্প-স্্বীল ধ্যান । 

চিদানন্দ-রসময়ীং দ্রুতহেম-মম-গ্রভাং। 

নীলবন্ত্র-পরিধানাং নানালঙ্কার-ডুষিতাং। 

রাধিকা-কৃষ্ণয়োঃ পার্শপণ্তিনীং নব-যৌবনাং। 

গুরু-রাপাং সখীং বন্দে সাব্দ্রানন্দ-গ্রদায়িনীং ॥ ২ ॥ 

ভরীত্রীগৌ ভ্াভ5 হু প্রভুঝ ধ্যান । 

শ্রীনন্মীক্িকদান-ব্দ-চ্কিরং সুম্মর-ন্্রাননং 

শ্রাণণ্ডাগুক-চার-চিএ-নসনং অগ,দিবা-ভূষাঞ্চিতং। 

হৃত্যাবেশ-রসানুমোধ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জলং 
চৈতন্য কনক-ছাতিব নি-জনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥৩। 

টি শীট ও পাশ 

১। হীহার আকা বিভগধ-হবের কায সমুক্জপ ও গৌরবর্ণ, 

ঘন্ধমাত্িক-ভানমমূহ যাহার শ্রীমন্দের ভূধণম্বূপ, যিনি সচ্চিগানন্দঘন- 

সি যিনি আবিবত কধণামৃতপাবা বর্ষণ কিভেছেন, যিনি কোটি কোটি 

চনের গায় সুশীল, যাহার আস্ত বর ৪ আয গ্ররানের নিমিত্তই 

দি পাইতেছে, ধিনি শুত্র-লসনধারা, মিন দেবতুলা, যিনি শ্বেত" 

মান্য ও চন্দশ-পরিশোতিত, ঘিণি শিদ্যৰ গ্রঠি কৃপা করিবার 

অন্ধ সমুত্ত্ুক, যিনি সর্ধগাই অহান্ত-বদণজ থি'ন শ্রীকুষ্-প্রেমসেবা- 

গ্রদীনকারী, ঘি'ন দীন্হীনের বন্ধু, যিনি সনস্ত-মঙ্গলময় এবং যিনি 

নিখিল আনন্দে পরিপূর্ণ, সেই ভু ভীগুরুদেবের ধান করিলে পরমানন্দ 
লাঁভ হইয়া থাকে। 

' ২। ধীহার এজগ্গ ভগব্তত্বজ্ঞান ও প্রেমান্নরমে পরিপূর্ণ বাহার 

দেহকান্তি গণ্তি-্বর্ণের নার শমুজ্জন প্রভায় ঢলঢল করিতেছে, 

ধিনি নীলবন-পরিহিতা, যিনি বিধিধালক্কারে বিভুষিতা, ধিনি শ্রীরাঁধা- 



৩৩২ শ্রীশ্রীভক্তিরত্বহার। 

বীশ্রীন্দিভ্যান্ন্দ-প্রভুল্প এ্যান। 

ঈষদারুণ্য-বর্ণাভং নানালঙ্কার-ভূষিতং 
হারিণং মালিনং দিব্যোপকীতং গ্রেমনবর্ষিণং | 

আঘূণিত-লোচনঞ্চ নীলাম্বর-ধরং গ্রভুং। 
প্রেমদং পরমানন্দং নিতানন্দং ম্মরামাহং ॥ 9 ॥ 

শ্ীলীঅহন্ৈ ভ-প্রভুব্র ধ্যান । 

সন্তভ্ীলি-নিষেবিতাজ্বি-কমলং কুন্দেন্দু-শুাম্বরং 

শুদ্ধঘর্ণ-রুচিং স্ববাছু-যুগলং ম্মেরাননং সুন্বরং। 

শ্রীচৈতন্য-দৃশং বরাভয়-করং গ্রেদাঙগ-ভূষ!ধিতং 
অদ্বৈত সতত ম্মরামি গরমানান্দৈক-কন্দং প্রভৃং ॥ ৫। 

গোবিন্দের পার্খে অবস্তা, ঘিনি নবযৌণনান্বতা অর্থ।২ কিশোরবব্ক 

এবং যিনি পরমানন্ব-গ্রদায়িণী, আমি মেই গুরুরপা মথাকে বন্দনা করি। 

৩। যাহার কেশপাশ মুক্তার মালার পরিশে|ভিত, ধাহার চন্ধ- 

বদন মৃদু-মধুর-হান্তযুক্ত, ধাহার সুমনোহর বিচিত্র বসন চন্দন ও অগ্ুর 

গ্রাভৃতি গ্ুগন্ধ-লিপ্ত, যিনি দিব্য-মালায় সমন্কৃত, যি'ন নৃত্যরসাবেশে 

অতি মধুর ঢলঢল করিতেছেন, ঘিনি মদনোলল।সিবেশে দীণি 

গাঁইতেছেন এবং যিনি চতুদ্দিকে তক্তগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত ও পরিষেবিত, 

সেই সমুজ্জপ-সুনির্ম্ল-সব্ণকান্তি-দেহধারী শ্রীচৈতনাদেবের ভজনা করি। 

৪1 যাহার অঙ্গকান্তি ঈষৎ লালবর্ণ স্বর্ণসদৃশ, ঘিনি নানালক্কারে 

বিভভূষিত, ধিনি হার, মাল্য ও দিবা উপবীতে পরিশোভিতঃ যিনি আবি” 

রাম প্রেমীমৃতধার। বর্ষণ করিতেছেন এবং ধাহার নেত্দয় চঞ্চল, মই 

নীলন্খসনধারী পরমাননমক় প্রেমদাতা ্নিত্যাননা-প্রতুকে স্মরণ করি। 



শ্রীশ্রীধ্যানমাল| । ৩৩৩ 

জ্রীতীগলাপ্র-পশ্ডিতগোস্বামীব ধ্যান। 
কারুণ্যৈক-মরন্দ-পদ্াচরণং চৈতন্চন্দ্র-ছ্াতিং. - 

তাস্ব লার্পণ-ভঙগি-দক্ষিণকরং শ্বেতাগ্থরং সদ্ধরং। 

প্রেমানন্দ-তন্তং সুধাম্িত-মুখং শ্রীগৌরচন্দরেক্ষণং 

ধায়েৎ শ্রীল-গদাধরং দ্বিজবরং মাধুনা-ভুষোজ্জলং ॥ ৬। 

জীতীলাস-পণ্ডিতেব ধ্যান। 

শ্রীগৌরাঙ্গ-কুপাবানং গৌরমুক্তিং রস গ্রদং। 
শুরুম্বর-ধরং দেবং স্দ-ভক্তজন-গ্রিয়ং। 

সম্বী্তন-রসাবেশং সব্ধ-সৌভাগা-ভূষিতং | 
স্মরামি ভক্তরাজং হি শ্রাবাসং শ্ীচরি-প্রিয়ং ॥ ৭ ॥ 

৫1 17শি€ ভক্গণ বাহার আপাদ্পঞ্মের সেবা করতেছেন, ধিন 

ুন্দপুষ্পের স্বায় শ্বেতর্ণবসন-পরিঠিত, ধি'ন বিশদব-্ব্ণের স্কায় সমুজ্জন 
গৌরবর্ণ, ধাঁহার ভুজৰর অতি নোহব, যাহার বদন ঈষৎ হান্তধুক্ত, ধিনি 

পরম-মুন্দর, থি'ন উচৈতনোব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বহিয়াছেন, যিনি শ্রাহস্তে 

বর ও অভয় গ্রাদাস কথিভ্ডেছেন এবং ধাহার শ্রীঅঙ্গ প্রেমালঙ্কারে ভূষিত, 

সেই পরমানন্দ-গ্রণাঁন রী শ্রামদ্বৈত- গ্রভুকে আমি সর্বদা ম্মরণ করি । 

৬। যাহার উঞচর্ণণ“কমণ করণাবগ সধুতে পরিপূর্ণ অর্থাৎ খিনি 
অত্যন্ত করুণ।ময়, ধাহার শ্রঅঙ্গ এচৈতনাচন্দেব ন্যায় সমুজ্জ গৌরবর্ণ, 

যিনি দগ্ষিণ হস্তে জীগৌরাঙগটাদকে বেন ভামুল অর্পণ কঝরিভেছেন, 

যিনি শুত্র-বসনধারী, যিনি তাগবত-শিরোম্ণি, ধাহার দেহ গ্রেমানন্দে 

পরিপূর্থ, যাহার বদণ-মগুল মুদু-মধুর-হা দাযুক্ত, মিনি শ্ীগৌরাজের 

গিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন, ঘিনি বিগ্রকুগ-শিরোমণি, আমি দেই 

পরম-মাধুর্ধাময় শ্রীল-গদাধর-পণ্ডিতগো্থামিগ্রভুর ধ্যান কগি | 



, ৩৩৪ শ্রীঞ্জভক্তিরত্ব-হার। 

জী্ীবাসাছি ভক্তলল্রন্দেক্র খ্যান। 
যে চৈতন্য-পদারবিন্-মধুপাঃ সংপ্রেম-ভৃষোজ্জলাঃ 
শুদ্ন্বর্ণ-রুচে। দৃগু-পুলক-দেদৈ; সব্শ্রিয়ঃ। 
সেবে।গায়ন-পাণয়; ম্ম ₹সুখাঃ শুক্লান্থরাঃ সদ্বরাঃ 

শ্রীবাসার্দি-হাশয়ান্ স্বখদয়ান্ ধ্যায়েম তান্ গার্ধান ॥৮। 
আ-এ্ীক্কমেও্র ম্যান্ছ। 

( ক ) 

ফুল্লেন্দীপর-বান্ত ন্পু-প্দনং বহাবতংস-প্রিয়ং 

সকার “রং গীভাখরং কুন্বরং। 

গোপীনাং নয়নোৎগলাচ্চিত-তঘ্ং গো-গে।গাসজ্ঘাবৃতং 

গোবিপ্িং 955 দন-গরং দিবা।দ-ডুষং ভে ॥ ৯। 
আচপাপপীপাপক্পপপপপা ৮ পাপিত শাপলা শি সাতাশ শিট টিটি শিট শী ১টি 3 শশী 

৭। বনি শর উগৌবাথে। %4401712) |যনি মধু ণ-গৌরবরণ নেহা, 

যিনি ভক্তিরস-প্রদানকাধী, 'বন শ্বেতনসনধারা, ধিনি দেপতুগ্য, দি 
সমস্ত ভক্তগণের প্রি, যন খার্নন্পমে অদোনান এবং ঘিন শর্ত 

সৌভাগ্য-সম্পন্ন, ছেই বৃষ ২ পঙ্গবাদ আভ্রীবাস-প। গুতর ম্মরণ করি। 

৮| যাহারা হী/ীবা-৭ ৮ ঘেণ ভ্রমপ-স্থরূণ, ধহারা শ্রুকষ্গ্রোদ 

পরিপূর্ণ ও দেদীপ্যঘান, ব1ঠ17 ঠিশ৪ স্বণেরি হার উজ্জর-গৌরদর্ণ-বিশি্। 

ধাহাদের দেহ অশ্র-এুণ -"্যা» সার্তিক-নিকার-মমূহে গরিশোভিত। 

ধাহার! হস্তে ছত্র-চ'মধ।ধ মে+- [মগী ধাবণ কারিয়া রহিরাছেন, ধাহাদের 

বদন মৃছুমধুব-হাশ্যময়। 21» ৭ (4ত-1সনধারী ও ধাহাব। মহাভাগব্ত, আন 

সেই পরম-স্ুথময় পরঘোপা? শর , 1 দ-গৌরভক্কপার্ষদগণের ধ্যান করি। 

৯। ধাহার শ্রমর্ধ এক্ফুটত নীলপন্ের ন্যায় শামবর্ণ, ধাহার বান 

চত্দর-সদৃশ মনোহর, ধাঁধার মণ্তকে অভিগ্রিয় ময়ুর-পুচ্ছের চূড়া, বীর 



শ্রীশ্রধ্যানমাল।। ৩৩৫ 

থ 
বরাগাড়াভিরামং নি কুগুলাক্রান্ত-গণ্ডং 

কগ্তাক্ষং কথুকণ্ শ্রিত-মুভগ-মুগং স্বাদারে ্বাস্ত-বেণুং। 
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর-বসনং ভুঘিতং বৈজযন্তা। 

বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবভীশত-বৃতং ব্রগাগোপাল-বেশহ ॥ ১০ 
ভা । 

কস্তুরী-তিলকং ললাট-পটলে বঙ্গঃম্কলে কৌন্তুভং 

নাসাগ্রে বর-মৌক্তিকং কণহলে বেখুঃ করে কষ্বণং। 

র্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কে ৮ মুন্তাধণী 

কা পরিবষ্টিতে। বিজয়তে গোপাল- টা মণি? ॥ ১১॥ 

বন্ষ-স্থল শ্ঃবৎসচহ্থান্কিও ও সমুজ্জণ- -কৌন্থভয( দূব* যন গীভবমন- 

পরিহিত, ধিণি পরম-সুন্দর, র্গোপীগণ ধাঠার আ।মগ্রেধ প্রতি নিরীগগণ 

করিয়া রহিয়াছেন, যিন গো ও গোপগণ-গ না থিশি শ্রামুখে সুমধুধ 

বংশীধবনি করিতেছেন এবং যাহার প্রঅঙ্গ বিবিধ ভণে ভূষিত, মেই 
শগোবিন্দকে আমি ভজন করি। 

১০। যাহার মস্তক মযুবপু/চ্চ সুশোভিত, ধাঠার শ্রদুধমণ্ডল কন্তুটী" 
ভিলক-পরিশোভিত। যাহার গণগুষ্কলে কুগনদ্ছ শেছা আাঈিতেছে, হিনি 

পন্পপলাশ-লোচন) বহার ক্দেশ শঙ্গের ন্যান বিনিগাঞ্চত, বা্গাব বদনে 

মদমধুর হাত বিরাজ করিতেছে, থাহার অরে বাণী শোভা পাইিতেছে। 

ঘিনি শ]মনুন্দর, শান ত্রিভঙ্গ 'ও 'অকণ-বসনধ|দী, যাহার গলদেশ বৈজন্তয়া- 

মালায় পরিশোভিত এবং ধিনি শত শত গোপকিশো রাশ্পরিবৃত, আমি সেই 

বুদনাবনবিলাসী পরব্রহ্ম শ্ীগোপাণদেবের বন্ধন! কধি। 

১১। যাহার লগাট-গদেশ মুগমদ্র-তিলকে সুশোভিত, বাহার বক্ষংস্থলে 

কৌন্তভমণি দৌছুল্যমান, যাহার নাসিকাঁর অগ্রভাগে মুক্তার নৌলক শো! 



৩৩৬ শরীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

ীতীলাধিকার জ্যানন। 
হেমাভাং দ্বিতূজাং বরাভয়-করাং নীলাম্বরেণাবৃতাং 
শ্যামক্রোড়-বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দুরপুঃঞচাজ্জসাং। 
লোলাক্ষীং নব-যৌবনং শ্মিতমুণীং বিশ্বাধরাং শ্রীরাধাং 
নিত্যানন্নময়ীং বিলাস-নিপয়াং দিব্যাঙ্্-ভূষাং ভজে ॥ ১২॥ 

জ্ীশীীবালগোপালেকর ধ্যান । 

সজল-জলদ-নীল-নাক ত-শ্যামলাঙ্গং 
ঝকরতল-ধৃত-শৈলং বেণুবাগ্ঠানুশীলং | 
নধুর-মধুর-লীলং শ্রীল-গোপাল-মল্লং 
ব্রজজন-কুল-পালং ধীমহি ব্রন্মমূলং ॥ ১৩॥ 

পাইতেছে, যাহার করতলে বেণু ও হস্তে কক্কণ যাহাব সর্বাঙগ পরমোত্রঃ 
ু্ুমান্বিপ্ত, ধাহার কদেশ মুক্তার মাশায় পারশোভিত এনং থাহার 
চতুদ্দিকে গোপ-ললনাগণ পরিবেষ্টন করিয়া রঠিয়াছেন, নিখিল-শিরো ভূষণ 
মেই শ্রীকিশোব-গোপাণদের সর্তোপরি জরযুক্ত হইয়া বিরাগ কারতেছেন। 

১২। যিনি স্বর্ণের ন্যায় গৌরপর্ণা, ধান দবিতুজা, যিনি শ্রীহস্ত দার 
বর ও 'অতয় প্রদান করিতেছেন» যিনি শীপ-বসনধারিশী, ধিনি শ্যামবঙ্ষ- 
বিলাসিনী, যিনি ভগনতী, যাহার সামন্তে সিলুবিনদু দীপু পাইতেছে, ধাহার 
নয়ন চঞ্চণ, (যনি (কিশোখী, থিন ঠাস্তমুখী, ধাহার রক্তিখাণর পরম-মনোহর- 
রূপে শোভা গাইতেছে, যিনি পরমানননরী এপং যান |বাবধ মনোহর তৃষণে 
ভূধিতা, আমি সেই স্ুবিলামময়ী শ্রীরাধিকাকে ভজন] করি। 
১৩। বাহার শ্যাধল-কান্তি নব-জলধরের নাল-বর্ণকেও তিরস্কার 
করিতেছে, যিনি করতণে গোবদ্ধশ-পর্ব» ধারণ করিয়ইপেন, যিনি বংশী 
বাদনে বিশেষ পটু, যিনি মধুা[তমধুর লীল| করিতেছেন এবং যিনি সম 
ব্রজবামিগণকে পালন করিতেছেন, সে বীরচুড়ামণি পরংবর্ধ শ্রীবালগোপাণ" 
“দেবের ধ্যান করি। 



প্রীশ্রীধ্যানমাল। । ৩৩৭ 

জনীজ্রীনন-বদ্বীপেক্র ধ্যান। 

্বধুণ্ঠাণ্চারু-তীরে ক্ফুরিতমতি-বৃহত্-কৃর্পৃষ্ঠাভ-গাত্রং 

রমারামাবৃতং সম্মণিকনক-মহাসদ্লু-সজ্ঘৈত পরীতং | 

নিত্যং প্রত্যালয়োছ্ধৎ-প্রণয়ভর-লসং-কৃষ্ণসঙ্গীর্নাঢ্যং 

শ্রীবন্দাট ব্যভিননং ভ্রিজগন্বপনং শ্রনবদ্ধীপমীড়ে ॥ ১৪॥ 
আী।শ্রীব্রন্দ[লনেশ হ্্যান্ন। 

শমদ্বৃন্দাবনং রম্যং ঘমুণায়াঃ প্রদক্ষিণ, 

শুদ্ধন্বণময়ং স্থানং কল্পণক-শ্বুশো ভনং। 

নানা-পু্প-বনং তএ গন্ধযু প'রপৃরিতং 

ধ্যেয়ং বুন্দাবনং ধাম (1পগে!পী-বিরাজি তং ॥ ১৫ ॥ 

বাড] । 

দিব্য-্হরিমান্দরাঢা-াতপকং ক, সুমালান্বিতং 
বঙ্গঃ শ্রাহরিনাম-বর্ণ-মভগং এখগু-লিপ্তং পুনঃ। 

শুভ্র নুক্ম-নবান্বরং বিল তাং নিত্যং বহন্তীং তনুং 

ধ্যায়েৎ শ্রীগরু-পাদপন্ন-নিকটে মেবোতসু কাঞ্চাতবন; ॥ ১৬ ॥ 

ইতি শ্রধ্যানমাল। সমাণ্ু। 
শপে পা্পাপা 5 পাপিসপীপী পলাশ 

পতি পান্থ ক শিটিশিট িীশীতিশশিিশিশিস্পশীশিপীশীশিত পিপিপি িএিত সপ পি 

১৪| যে নব্দ্বীপধাম ভাগীরথার মনোহপ তীরে বিরাজিত, যাহার 

উপরিভাগ সুবুহৎ কৃরমপৃষ্ঠর ন্যায় ঈবৎ ক্রমনিয়, যাহ| মনোরম উপবন* 
মহ পরিবেহিত, যাহ। পরমোত্ক্ মণিনয় ও ম্বর্ণময় সুবৃহতৎ অট্র(পিক|* 

'মূহে পরিপূর্ণ, যাহার প্রতিগৃহ সর্বদাই পরমোল্ল।সময়-গ্রম-সমুক্মন- 
শকষ-দন্ীর্তনে মুখরিত, যাহ! শ্রুবৃন্দাবন হইতে অভিন্ন এবং যাহা ত্রিতৃণনে 

তুলনীয়, আমি একা গ্রচিত্তে সেই প্রীমনবন্ধীপ-ধামের শ্মরণাস্মক পুজ! করি। 
১ 



৩৩৮ শীীভক্তিরত্ব-হার । 

শরীশরীমন্ত্রমাল| ৷ 
ত্রীত্ীগব্ুদেবেন্ প্রণাম-আভ্র। 

অভ্জান-তিমিরান্বন্ জ্ঞানাপ্জন-শলাকয়। | 

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তন্মমৈ শ্রী্ঘরবে নমঃ ॥ ১॥ 

জ্রীশ্রীগৌবাজ-সহাপ্রভুল্প শালা ম-সন্ত্র। 
(ক) 

আনন্দ-লীলা ময়-বিগ্রহায়, হেমাভ-দিবাচ্ছবি-সুন্দরায়। 

তম্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায়, চৈতন্যান্দ্রায় নমো নমস্তে॥ ২। 
পাক -- ৭২০৭ 

১৫) যে বৃনাবন-ধাম পরম মনোরম, বাহ যমুনা-পরিবেষ্টিত 

যাহার ভূমি শিশুদ্ধ-স্বর্ণময়, যাহা কর্পবৃক্ষে পরিশোভিত, যাহাতে বিবিধ 

পুষ্পোগ্ঠান-সমূহ বিরাজ করিতেছে, যাহা এ সমস্ত পুণ্পের সুগন্ধ 

পরিপূর্ণ এবং যেখানে অসংখ্য গোপগোপীগণ বিরাজ করিতেছেন, মামি 

সেই শ্রবৃন্দাবন-ধ|মের ধ্যান করি। 

১৬। লপাটাদি শ্রীছরির আবাসস্থ।ন-রূপ মনোহর-তিলকে পরিশোতিত। 

কঠদেশ শ্রীতুলপীমাল।-সমদ্িত, বঙ্গস্থেণ শ্রীহরিনামাক্ষরাঙ্কনে সুশোভিত $ 

-চনানানু' লঞ্চ, সুধৌত সঙ্গ শুত্র বসন-পরিহিত এবং শ্রীগৌর-গোঁবিন্দ*সেবনে 

পরমোৎকণি হুরূপে শ্ীগুরু-পাঁদগন্স*মমীপে অবস্থিত_-এইরূপ ভাব-সমদ্বিত ও 

বেশলক্কৃত-রূপে সাধকগণ নিজ-প্জ-দেহকে নিত্যবিশুদ্ধরূপ ভাবন| করিবেন। 

ইতি শ্রত্রধ্যনমালার অন্ুবদ সমাপ্ত । 

১। শ্রীরুষ্ণভজন-কর্তব্যতা-জ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন আমি অজ্ঞানরগ 

তিমিরে জন্ধ হইয়। ছিলাম, কিন্তু “্যয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ধই যে একমাত্র 



শ্ীশ্রীমন্ত্রমাল|। ৩৩৯ 

(খ) 

নমস্ত্রকাল-সত্যায় জগন্াথ-মুতায় চ। 
সভৃত্যায় সপুন্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ ৩॥ 

(গ) 

নমশ্চৈতন্যন্দ্রায় কোটিচন্দ্র/নন-তিষে । 

প্রেমানন্দাব্ষি-চন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশু-হাসিনে ॥ ৪ ॥ 
স্পা শীত শাশ্াীশীী শীট াশিশীশিশীপাশীশাশীলীটি পেশা 5 সত শীট পিসি 

গযারাধা, আর আমিযে তাহার নিত্যদ।স, তাহার সেই .ফ আমার 
একান্ত বর্তব৮--এই পরম-জ্ঞান-রূপ আগ্জন-শলাক1 ছারা 'যনি আমার 

চু উন্মীলন করতঃ অজ্তানাস্কণ। ঘুচাইয়া গিলেন অর্থাৎ প্ভ্রঃধ-উজন মে 
একমাত্র অবস্তু কর্তব” এই প4মণভজ্ঞান ঘি ন আমার হৃদয়ে প্রকাশ পূর্বক 

তস্থ অজ্ঞানান্ধকার দুরীভূৃত কিয়া [দলেন, আমি সেই শগুরদেনকে 

নমঙ্কার করি। 

২। ধাহার শ্রীবিগ্রহ পবমা* নদ-হরূপ ও অপূর্রব-ল'ল|ধিলামঘয়, যাহার 

পরঅনগকান্তি বর্ণের ভায় সমুজ্জল ও লুমপোহর এবং [যশি অকাতর গ্রেম- 
বিতরণকা রী, সেই শ্রীচৈতন্যদে-কে অমি বাবস্থার নমস্কার কৰি ॥ ২ 

৩) যিনি ভূত, তবিষ্যৎ, বণখান-তিন কালেই শিশা-ঠগঘ্ধান এবং 

ফিনি শ্রুজগঞ্াথ-মিশ্রের পুত্র, সেই প্রীদৌরাজ-মহ'গুভূকে, ওনীয় দাসগণ 
পুঙসম স্নেহের পাত্রগণ ও ভার্্যা-সহ, বাবর নমস্কার কবি। 

৪। বাহার বদন-কাস্তি কোটা কোটা চন্দ্রের হায় 2ম 72১ যিনি 

প্রেমানন্দ-সমুদ্রের চন্স্বরূপ অথৎ যাহাকে দেখিলে প্রেমানন্নস1১ র উ্থলয়। 

উঠে বা অপরিসীম প্রেমানন্দ লাভ হয় এবং যাহার গ্রামের হাসি চন্- 
কিরপের স্তায় মধুর ও শরিক, সেই শ্রীচৈতনচনত্রকে জমি নমস্কার করি। 



৬২ 

৩৪০ শ্রীশ্রীতত্তিরতু-হার। 

(ঘ) 

যন্তৈব পাদান্ৃঞ্জ-ভক্তিলভাঃ প্রেমাঠিধানঃ পরমঃ পুমর্থ। 
তঁশ্মৈ জগনুঙ্গল-মঙ্গলায়, চৈতন্চন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ৫॥ 

জরীঞ্ীনিত্যাননন্ প্রভুবর প্রণাস-সম্ত্র। 

(ক) 

নিতানন্দ। নমস্ত্রভাং প্রেমানন্দ-প্রদায়িনে | 

কলৌ কলুধ-নাশায় জাহুব-পতয়ে নমঃ ॥ ৬৪ 

(থ) 

শ্রীমনলিত্যানন্দ-চন্্রং করুণাময়-বিগ্রহং ॥ 

চৈতন্যাভিন্ন-দেহং তং বন্দে সর্বাজন-প্রিঘং ॥ ৭ ॥ 

জীশ্বীঅইদত-ভ্রভু বর প্রণা -মক্ত্র। 

(ক) 

শ্রীঅদ্বৈত ! নমস্ত্ভ্যং কলিজন-কুপানিধে | 

গৌরপ্রেম-গ্রদানায় শ্রীসীতাপতয়ে নগঃ॥ ৮। 
শাম ০ ৮ শাাশীশাটাটীিস্পিসদাত স্পা পশিপিশী 

৫€| বাহার শ্রীপাদপন্মে তক্তি করাল 'প্রে? শামক পরম” রুষার্থ বা 

গঞ্চম-পুরুষার্থ লাভ হয়, আমি সেই ভুবন-মঙ্গলের মঙ্গলম্বরূপ পঠৈতনচন্রকে 
নমস্কার করি, নম্কর করি। 

৬। হে প্রেমানন-প্রদানকারিন্, হে ক'লকলুষ-নাশন, হে জান্কণাপঠে 

প্রীনিত্যানন*গ্রভ ! তোমাকে বারবার নমস্কার করি। 
৭। যিনি করুণার মৃষ্ঠি অর্থাৎ যাহার দেহখা'ন করুণার গঠিত বা 

ধাহার করুণার অবধি নাই, যিনি প্রীচৈতগ্থের অভিমন-ন্বরূপ এবং যিনি নঃ 

লোকের প্রিয়, সেই শ্রীনিত্যানন্দচন্ত্রকে আমি বন্ধন! করি। 



শ্স্্ীমন্ত্রমাল।। ৩৪১ 

(খ) 

অছৈতায় নমন্তেইস্ত মহেশায় মহায্মনে। 

যস্য গ্রসাদাচ্চৈতন্য-চরণে জায়তে রতি? ॥ ৯। 

ব্রীগ্বীগদাথব-পণ্ডিতিল অশাস-সভ্ত্র। 
গণাধরমহং বন্দে মাধবাচাধ্য-নপ্নং। 

মহাভাব-ম্বরূপং গ্রীটৈতন্যাভিন্ন-রূপিণং ॥ ১০ ॥ 

উীঞ্ীালাসল-পগ্ডিতেব অপাম-মজ্্র। 

শ্ীবাস-পণ্ডিতং নৌমি গৌরা্গ-গ্রিয়পা্দং। 
যস্য কৃপা-লবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ॥ ১১। 

শ্রীঞ্ীপহ০- জ্বর ভাণাম-মন্্র। 
নমামি শ্রীগৌরচন্দ্রং নিত্যানন্দমদ্বৈতকং। 
গাধর-শীবাসাদিভাকতেতাস্চ নমো নমঃ ॥ ১২॥ 

৮। কাল-কনুষিত জীবগণের গরাতি যে তুমি অপার- করণাময়, | ্ ে তুমি 

খগৌরাঙ্গপ্রেমদাতা এনং যে তুমি শ্রীমীতাদেণীর গতি, সেই প্রভু" 

খঅদ্ৈতদের ! তোমাকে নমস্কার | 
৯। নি হইলেন সদাশিব, যিনি মহানুভব এবং ধাহার গ্রমাদে 

ইচৈতন্ব-পদে মতি হয, আমি চেই শ্রাজদ্বৈতগভূকে নমস্কার করি। 

১*। বাহার শ্রীবিগ্রহ মহাভাবময় এবং যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে 
অতিনন-স্রূপ, ধিনি মাধবাচাধ্য-নন্দন, সেই শ্রীগদাধর-পগুতগোস্বামি-্রতুকে 

গণি প্রণাম করি। 
১১) যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের গ্রিচ-পারধদ এবং বাহার বিনুমাত্র কপার 

ঈসৌর-পাদপদ্থে মতি হয়, সেই শ্রীবাস-পণ্তিতকে আমি ননঙ্কার করি। 



৩৪২ শ্রীশ্ীতক্তিরত্ব-হার। 

উীল্রীবম্মেওল্র প্রণাম-সন্্র। 

(ক) 

নমো ব্র্মণা-দেবায় গো-ব্রাঙ্গণ-হিতায় চ। 

জগদ্ধিতায কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥ 

(খ) 
হা কৃষ্ণ! করুণ।-সিন্ধে। ! দীনবন্ধো ! জগৎপতে !। 

গোপেশ ! গোপিকা-কান্ত ! রাধাকান্ত নমোইম্ত্ব তে ॥ ১৪। 

(গ) 
নমো নলিন-নেত্রায় বেণুবাছয-বিনোদিনে । 
রাধাধর-সুধাপান-শালিনে বনমালিনে ॥ ১৫ ॥ 

(ঘ) 

কষ্ণায় কষ্ণচন্দ্রায় বৃন্দাবন-বিহারিণে। 

নমস্তে বল্লবীশায় রাধিকাপতয়ে নম: ॥ ১৬৪ 

১২। শ্রীগৌরাঙগ-মহাপ্রতু, শ্রীনিতানন্দ-প্রতৃ, প্রীমতৈত-গ্র, 

শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোম্বামী ও শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তবুন্দকে বারদ্বার নমস্কার করি। 

১৩1 যিনি ব্রদ্ধণাদেব, ধিনি গো-ব্রাঙ্মণের হিশকারী, ধিনি নিখিল 
জগতের মঙ্গগ্নকাদী এবং যিনি গোপালক, সেই শ্রীরুঞ্কে আমি বারদ্বার 

নমস্কার করি। 

১৪1 হে কৃষ্ণ, হে করুণাসিন্ধে, হে দীনবন্ধো, হে জগৎপতে, হে 

গৌপেশ, হে গোপীবল্ল 5, হে রাধাকাস্ত ! তে'মাকে নমস্ক'ব করি। 

১৫। যিনি পল্মপলাখ-লোচন, যিনি বংশীবাদন-নুখ-বিলাসী এবং 

যিনি শ্রীরাধিকার মুখামৃত-পানাহরক্ক, সেই বনমালা-বিতৃষিত শ্রীকুফকে 
নমস্কার করি। 



শরীশ্রীমন্ত্রমলা । ৩৪৩ 

ত্রীঞ্ীল্লা্বি কার প্রশাম-সন্্র। 

(ক) 

তণ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্ি ! রাধে ! বুন্দাবনেশ্বরি !। 

বুষভান্ত-নুতে দেবি ! ত্বাং নমামি হরি-গ্রিয়ে | ॥ ১৭॥ 
(খ) 

নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং প্রবরেন্দীবরাম্থরাং। 

বৃষভানু-মুতাং বন্দে বুন্দাবন-বিলাসিনীং ॥ ১৮॥ 

(গ) 

রাসোতলব-বিলাসিনি ! নমস্তে পরমেশ্বর ! | 

কুষ্ণগ্রাণাধিকে রাধে ৷ পরমানন্ব-বিগ্রহে ! ॥ ১৯ ॥ 

উীউ্রীবালগোপালেব প্রণাম-সম্্র। 

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনং। 

বলপবী-নন্দনং বন্দে কৃষ্ং গোপাল-রূপিণং ॥২০ ॥ 
সপরিটি - সপ টাটিপি শিট পাশ শি 

১৬। হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণচন্দ্র! তুমি বুন্দীবন-বিহারী, তুমি গোগীকান্ত, 

তুমি শ্রীরাধিকার গ্রাণবল্লভ ; তোমাকে নমস্কার, নমস্কার | 

১৭। গ্রতপ্-হর্ণের স্থায় সমুজ্ঞণ ও গৌরবর্ণা হে বুন্দানেশ্বরি ! 
ছে বৃষভানুরাজ-নন্দিনি ! হে কষ্ণ্রিয়ে দেবি আ্রীরাধে! আমি তোমাকে 

নমস্কার করি। 

১৮| ঘিনি নবধুবতী ব| কিশোরী, যিনি গ্রতপ্ব-সবর্ণের ন্যায় সমুদ্মল ও 

স্ুমনোহর গৌরব, ধিনি পরমোৎকষ্ট-নীলপন্মবর্ণনিভ-নীগাম্বর-ধারিণী এবং 

ধিনি বুন্দীবন-বিলাদিনী, সেই ধৃষভানুরাজ-ননদিনী শ্রীরাধিকাঁকে বন্দন| করি। 

১৯। হে রাঁমোৎসব-বিহারিণি! হে পরগানননয়মূক্িণারিণি ! হে 

গরমেশ্বার ! হে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষাও গ্রিকতমে রাধে | তোমাকে 
মস্কার করি। 



৩৪৪ প্রীপ্রীভক্তিরদ্ব-হার 

ত্ীজ্রীতুল-নীদে বীর প্রণা-সন্জ্র। 

বন্নায়ৈ তুলসী-দেব্য প্রিয়ায়ৈ কেশবসা চ। 
বিষুভক্তি-এদে দেবি ! সতাবত্যৈ নমো! নমঃ ॥ ২১। 

উরীক্রী বৈষ্বেল প্রণা ম-মন্দ্র। 

বাঞ্থা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা-সিন্ধুভয এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেত্য। নমো নমঃ ॥ ২২ ॥ 

সাধাব্রপ-প্রণাম-জ। 
বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্বাংশ্চ 

স্রীরূপং সাগ্রজ্াতং সহগণ-রথুনাথাস্িতং তং সজীবং। 

সাদ্বৈতং সাবধৃতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণটচৈতন্য-দেবং 
শ্রীরাধা কৃষ্পাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রবিশাখাধিতাঞ ॥ ২৩। 

০৯টি 

২*। যিনি নব-জলধরের শ্থায় ামবণ ও ধার নরন-যুগল নীল্লগদু- 

সদৃশ, সেই যশোদা-নন্দন বালগোপালরূগী শ্রীরুষ্ণকে নমস্কার করি। 
২১| হে বিষুভক্তি-গ্রদায়িনি বৃন্দাদেবি! তুমি কেশবের অতি 

প্রিয়) হে তুলসীদেবি ! তুমি সত্য-স্বরূপিণী ; তোমাকে নমস্কার, নমন্তার | 

২২। যাহারা সর্ধবভীষ্ট-পূর্ণ কারী, ধার! কপার সমুদ্র এবং বাহারী 

পতিতগণের ত্রাণকর্তা, সেই প্রীবৈষ্ণবগণকে আমি নমস্কার করি, নম্র 
করি-তীহাদিগকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। 

২৩। আমি দীক্ষা-গুরুদেবের শ্রীপাদপন্প বদন! করি। অন্থান্য গুরুদেব" 
গণ, শ্রীবৈধাধগণ, শ্রীরপ-গোস্বামিপাদ, শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ। গণসহ 

শীরঘুনাথ-দাসগোস্বামিপাদ ও শ্রীন্ভীব-গোস্বামিপা্দের বনদন! করি। 
শ্রীঅ্বৈত ও শ্রীনিতাননন মহ মপরিকর শরীকৃষটৈতগ্দেবের বদন! করি। 
শ্রীললিতা-বিশখাদি সখীগণ সহ শ্রীরাধা-গোবিনের বন্দন| করি। 

স্পা পিশপশী 



উ্ীপ্লীমন্ত্রমাল। ৷ ৩৪৫. 

জ্রীজীমনুনাল্র প্রণীম-সন্ভ্র। 

গঙ্গা দি-তীর্থপরিষেবিত-পাদপন্সাং 

গোলোক-সৌখারস-পুর-মহীং মহিয়। ৷ 
আগ্লাবিতাখিল-মু সাধু-জলাং সুখানৌ 

রাধামুকুন্দ-মুদিতাং যমুনাং নমামি ॥ ২৪॥ 

জ্রীউ্রীগঙ্জান্র শ্রপ।ম-সন্্র। 

সম্ভঃ পাতক-সংহন্ত্রীং সো দুঃখ-বিনাশিনীং। 

স্খদাং মোক্ষপাং গঙ্গং নমামি পরমাং গতিং ॥ ২৫ । 

শীক্বীতুলসীদেনীপ্র সানমন্্র। 

গোবিন্দ-বল্লভাং দেবীং ভক্ত-চৈতন্য-কারিণীং | 

স্থাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষণুভক্তি-গ্রদায়িনীং ॥ ২৬॥, 

প্রদক্ষিণ-সভ্্র | 

যানি যানীহ পাপানি জন্মান্তরে কতানি চ। 

তানি তানি প্রণশ্ন্তি গরণগিণাঃ পদে পরে ॥ ২৭। 
নজরল ৫ 

২৪। গঙ্গাদি-তীর্থগণ যাহার পদমেব। করিতেছেন, ধাহার 

গ্রভাবে পৃথিবী গোলোক-সুথে পুর্ণ হইয়াছে, বাহার সুপবিতধ বারি 

পকলকেই স্খ-সাগরে নিমগ্র করিয়াছে এবং যিনি শীদাধা-গোবিলের 

আনন্দ-বিধায়িনী, সেই শ্রীযমুনীদেনীকে আমি নমস্কার করি। 

২৫| যাহাতে শ্লান করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সর্বপাপ ও সর্দ-হুঃখ 

বিনাশ করেন, মহান্ুখ প্রদান করেন ও ভব-বন্ধন মে|চন করেন, সেই 
পরমগতি-স্বরূপিণী প্রীগঞ্জাদেবীকে আমি গ্রাণাম করি। 



“৩৪৬ শ্রীশ্রীভক্তিরতব-হার। 

উ্রীজ্বীচব্রণাস্স-খাবসণমক্্র। 

অকাল-মৃত্যু-হরণং সর্ব-ব্যাধি-বিনাশনং । 

বিষ্ঞোঃ পাদোদকং পীত্ব। শিরসা ধারয়াম্যহং ॥ ২৮ ॥ 

জন্পার্ে শ্রীনামমালা-গ্রশ্রনমজ্জ্র। 

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-রূপং বেণুরন্ধ-করাঞ্চিতং। 
গোপীমগ্ুল-মধ্যস্থ স্মরামি নন্র-নন্দনং ॥ 

নাম চিন্তামণি-রূপং নামৈব পরম। গতিঃ। 
নায়; পরতরং নাস্তি তন্মান্নাম উপাম্মহে ॥ 
অবিদ্বং কুরু মালে! ত্বং হরিনাম-জপেষু চ। 

শ্রীরাধাকৃষয়োরদাস্তং দেহি মালে ! তু গ্রার্থয়ে ॥ ২৯। 
পাঠ এ শীত ২ িশিশীশীশপিি পাশাপাশি পপীণ 7 

২৬। ঘিনি ভক্তগণের তত্জ্ঞান-দায়িনী, যিনি বিষুভক্তি-গ্রদািদী 
. ফিনি জগন্মাতা-স্বরূপিণী, সেই কৃষ্কপ্রিয়। শ্রীভুগসীদেবীকে আমি গান 

করাইতেছি। 

২৭। ইহ জন্মে ব! পূর্ব পূর্ব জন্মে আমি যে সমস্ত পাঁপ করিয়াছি, 
আমার এই পরিক্রমা পদে পদে তাহা বিনাশ করুন। 

২৮। যাহা অকাঁলমতু! হরণ করে ও সর্বব্যাধি-বিনাশ করে, সেই 

শ্রীবিষু-চরণামূত পান করি] আমি মণ্তকে ধারণ করিতেছি। 

২৯। যিনি তিত-তঙ্গিম-সুর, বাহার করাগুলি বংশী-ছিদ্রে ৪ 

যিনি গোপীগণ-পরিবেষিত, সেই এ্রীনন্দনন্দনকে আমি ম্মরণ করিতেছি। 
শ্রীহরিনাম হইলেন চিন্তামাণর স্তায় সর্বাভীক্টপূর্ণকারী। নামই একমাত্র 

'গ্রতি, নাম হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই) সে কারণে আমি নামেরই 
সরণাগত হইতেছি। হছে হরিনামের মালা] তুমি আমার হরিনাম 
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উীনামজগ্-সমপ্নিমন্দ্র। 

নাম-যজ্ঞো। মহাযজ্ঞঃ কলৌ কলুষ-নাশনঃ| 

কৃষটৈতন্য-গ্রীত্যর্থে নাময্ঞ-সমর্পনং ॥ ৩+ ॥ 

জপান্তে শ্ীনামমালা-স্থাপনসক্্র। 

পতিতগাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমং। 

রাধাকৃষ্ণ-্বরূপাঁয় ঢৈতন্যায় নমে| নমঃ ॥ 

তং মালে! সর্ববদেবানাং সর্বসিদ্ধি-প্রদা মত । 

তেন সত্যেন মে রঃ দেহি মাতনমোহস্তু তে ৩১৪ 

কে ভুলসীমাল'-ধাবলমন্্র। 

তুলসীকাষ্ঠ-সন্তুতে মালে কৃষ্ণজন-প্রিয়ে !। 

বিভম্মি ত্বামহং কঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভং ॥ ৩২॥ 

কপের সর্ব বিদ্ব বিনাশ কর এবং "আমাকে শ্রীরাধাকুষের দাস্ত দান 

কর, ইঠাই আমি প্রার্থন| করিতেছি। 

৩। কলিকাঁলে নামজপ-রূপ যজ্ঞ হইলেন মহাঁযজ্ঞ) এই যজ্ঞ 

সপ পাপ ধ্বংস করেন; আমি শ্রকঞ১5তণ্য-মহাপ্রতুর প্রীতির নিমিত্ত , 

কত এই নামজপ-রূপ যন্ঞ তদীয় ্রীচরণে সমর্পণ কারলাম। 

৩১ হে পতিতপাবন নাম! তুমি এই নরাধমকে নিস্তার কর। আমি 

ধরাধারুষ-স্বরূপ গ্রীটৈতনাদেবকে বারগ্কার নমস্কার করি। হে নামের মাল! ! 

মি সমস্ত দেবতার সর্বাভীষ্ট পূর্ণ কর বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে? 
সেই সহাতা-প্রযুক্ত হে মাতঃ! তুমি আমারও অন্তীষ্ট পূর্ণ কর; মামি 

তোমাকে নমস্থ'র করিতেছি। 

৩২। হে তুলমীকাঠের মাঁণ|! তুমি কৃষ্ণতক্তগ্রণের আতীব গ্রির। 



৩৪৮ প্রশ্রীতক্তিরত্-হার। 

সুতসসভ্্-জস্সলসপ্পশেন্র মন্্র। 

গুহাতিগুহা-গোণ্তা তং গৃহাণাম্মং-কৃতং জপং | 

সিদ্ধির্ভবতু মে নাথ! ত্বংপ্রসাদাৎ তবয়ি স্থিতে ॥ ৩৩। 
ইতি শ্রশ্রীমন্ত্রমাল। সম।প্তা। 

শীশ্তরীহরিনাম-তত্ত। 
শ্রীকষন্দ্ন্য ষোড়শনাম-মহামন্ত্গ্ভ শ্রীনারদঃ খধ্িঃ। 

অনুষ্টপ, ছন্দঃ। শ্রীকৃষে! দেবত। | হরে কৃষ্ণ বীজং । হরে রাম 

শক্তিঃ। শ্রীকষ্-গ্রীতার্থে হরে কৃষ্ণ ইতি ফোড়শনামজগে 

বিনিয়োগ: | 
অথ কর-মসঃ। 

হরে কৃষঃ অস্ুষ্াভ্যাং নমঃ। হরে কৃষ্ণ তর্ছনীভ্যাং নমঃ। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে মধ্যমাভাং বৌষটু। হরে রাম অনামিকাভ্যা; 
হুং। হরে রাম কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। রাম রাম হরে হবে 

করতল-করপৃষ্ঠাত্যাং স্বাহ। 

আমি তোমাকে কঠে ধারণ করিতেছি; তুমি কপ! করিয়া আমাকে 

শ্রকফের প্রিয়পান্র কর। 
৩৩। হেনাথ! তুমি গুহা হইতেও অতি-গুহোর গোপন-কর্বা ; 

তুমি দয়। করিয়া আমার কৃত এই জপ গ্রহণ কর) তোমার অনুগ্রহে আমি 
তোদাতেই এই জপ মমর্পণ করিলাম। 

ইতি শ্রশ্রীমগ্রমালার অনুবাদ সমা। 

পাপী 



্ীশ্রীহরিনাম-তব। ৩৪৯ 

অথ অঙ্গ-াঁসং। 

হরে কৃষ্ণ হৃদয়ায় নমঃ। হরে কৃষ্ণ শিরনে ম্বাহা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ 

হরে হরে শিখায়ৈ বৌবট্। হরে রাম কবচায় তুং। হরে রাম 
নেত্রাভ্যাং শৌধট্। রান রাম হরে হরে অস্ত্ায় ফট। 

অথ ধ্যানং। 
[5ত্দ্-৩৯ম-রূপং পেণুরন্ধ-করাঞ্িতং । 

গো“শ-এগুপ-মধাস্থং স্মর|মি নন্দ-নন্দ' ং ॥ 

অথ মহামন্ত্রঃ। 

হরে কৃষ্ণ হরে রুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 

“হর কষ হরে কৃষ্ণ” নরে। জপতি নিত্যশঃ। 

গেলো ?-ভুঁণনং গত কৃষ্ণ-গাধণত।ং ল' ভৎ॥ 

“হরে রাশ ছরে রাম রাম রাম” রটান্ত যে। 

ব্রজে বাসে। ভবেত্ষাং ভক্তিস্ত প্রেম-লক্ষণ। ॥ 

যোল সথা ষোল সখী বত্রিশ অক্ষর। 

হরিনাম-তন্ব এই অতি গুঢতর ॥ 
মাধুধ্য-মহিমা-তত্ব ইহাতে জানিবে। 
রাধ|কৃষ্ণ-নিত্যধাম অবশ্য পাইবে ॥ 

“হার কৃষ্ধনাম” এই মন্ত্র ষডক্ষর। 

তন্ত্রে এই তিন নাম সুত্র কৈলা হর ॥ 

তিন নামে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর । 

বৃত্তি করি কৈল! গৌর জগতে গোচর ॥ 



৩৫০ শ্রীপ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

নাম-রূপে প্রেম দিয়া নাচাইলা ভূবন। 
হরিয়া সবার চিত্ত কেল। আকর্ষণ ॥ 

অবিচিত্ত্য-শক্ত্যে গৌর সব! আকষিয়া । 
জগতে বিলান প্রেম নাচিয়া গাহিয়। ॥ 

ইহাতে জানিল গৌর করুণার সিন্ধু। 
ভক্তভাবে প্রেমের ভিখারী দীনবন্ধু ॥ 
এমন গৌরাঙ্গ-গণ গাও শ্রদ্ধা করি। 
পাইবে অভীষ্ট-তত্ব হরিনামে তরি ॥ 

করুণায় কল্প হরু-পম হরিনাম। 

কামনায় হবে মুক্তি, প্রেমে ব্রজধাম ॥ 

সংক্ষেপে কহিল এই হরিনাম-তন্ব। 

জীবের ছুল্পভ এই প্রেমের মহত্ব ॥ 

ইতি শ্রীপ্রীহরিনাম-তত সম্পূর্ণ । 

এই প্রবন্ধে লিখিত “হরে কৃষ-মহাচন্্র ৬গ করিতে হইলে য় থ 

রাখিয়া মালায় জপ করিতে হয়; বিস্তু কীর্তন করিতে হইলে সংখা! রাখি, 

হয় না, নিভে নিংজ বা দশে পাঁচে মিলিয়া বীর্তন করিতে হয়; এই হবিণাঃ 

নিরবধি জপ বা বীর্ভন কর! আমাদের অবশ্ত কর্তব্য, তাহাতে পরমানন্দ ? 

পরম-মজল লাভ হইয়া থাকে; এই মহাম কেবল মুখে মুখে, বাকের 

করতাল কইয়া) বা খোল-কক্তাহাণি বাছযন্ত নষট্য._যে কোনও রকমে হচ্ছ। 

কীর্তন কর! যাঁয়। নিজে নিজেও ম্মরণ বা কীর্তন কর! যাইতে পারে, তাহাতেও 

সংখ্যা পাখির আশিক হয় না। "হরে কৃষ-মহাঃন্ঘজপ কহিত 

হইলে তাহাতে সংখ্যা রাখিতেই হইবে, বিশ কী্তলে সংখ্যা না রাখ! 



্্রীশ্রীসন্ীর্তন। ৩৫১ 

কোনও দোষ হয় না। এতৎসম্বন্ধে পশ্চানবত্ী “হরেকৃষ-মহা মন্ত্র জপ্য, 
ও ৰীর্ততনীয় প্রবন্ধে আরও অধিক দ্রষ্টব্য। 

শশী  পরসারপাতি 

শ্রীস্রীমন্বীর্তন। 
শীশ্রীসঙ্ষীপ্তনেন্র সাধাব্রণ-লিি। 

আভগবানের নাম-রূপ-লীলা-গুণাদি উচ্চৈঃথরে উচ্চাৰণ করার নাম 

কাত্ীন/। বহুলোক মিলিত হইয়। কীর্তন করার নাম ৪স্কার্তন'। তবে 

'কীর্তন ও “সস্কীর্ভন” সচরাচর একই অথে ব হৃ হয়। 

দিবারাত্রির মধ্যে অন্ততঃ চারিধার কীর্তন কগা আহক, থা 

শুহরিতক্তি-বিলাসে বলিরাছেন, ধাহার! গ্রাতে, মধ |ক্তে, সন্ধ্যাকালে 

৪ মধ্যরাত্রে শ্রীহরি-কীর্ভন করেন, তাহারা ভব সমুদ্র ডভার্ণ হইয়া যান। 

প্রাভঃকীর্তরন। 

প্রাতকালে এই পদগুলি কীর্তন করিতে হইবে, যথা! £- 

(১) নিশান্তলীল! ব1 কুর্ধভঙ্গ | 

(২) «সোঙর নব গৌরচগ্র” ইত্যাদি এবং “কোথায় গে! প্রেমময় 

রাধে রাধে” ইত্যাদি পদ ও স্বেচ্ছামত অন্ঠান্য গ্রাভাতী পদ । 

(৩) ঞ্জয় জয় নিত্যানন্দান্বৈত গৌরাঙ্গ” ইত্যাদি পঞ্চ তাত্বু৫ ভজন-পদ। 

(৪) “জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিনা” ইত্যাদি শ্রাগাধাকষের ভঙ্গন-পদ । 

(৫) “হরে কৃঝ/-মহামন্ত্র বত কীর্তন করিতে পারাযার়, ততই ভাল। 



5৫২ শ্রীশ্রাভক্িরত্ব-হার। 

মধ্যা হুকীর্তবন। 

মধ্যাহ্ুকালে এই পদগুলি কীন্তন করিতে হইবে, যথা £-. 

(১) মধ্যাহুকালীন ভোগ-আরতির পদ । 

(২) “জয় জয় নিশ্যানন্দদ্বৈত গৌরাশ” ইত্যাদি পঞ্চতত্বের তজন-গা| 

(৩) “জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ” ইত|দি শ্রাপাধাকফের ভঙজন-গদ। 

(৫) “হরে কৃষ্ত”মহ|মন্ত্রযত কারন কারণে গার যায় ততইভাদ। 

(৬) প্রসাদ-ভোগন-কাণান কার্ত,নর পদ। 

সন্গ্যাকার্তন। 

সন্ধ্যাকালে এইগুলি কীন্তন করিতে হইবে) যথ। ১ 

(১) মন্ধ্া-আবঠি-কীত্তনের পদাবলা। 

(২) জমদেবা ও নামমাপা। 

(৩) এ্রীমনবীপকিশোদ-চক্ট্র ইঠ/া।দ এবং “জয় জয় নিত্যানন্নাদৈত 

ও গৌরাঙ্গ ই*্]াদ্দ পঞ্চতত্ব-ভঞ্জনের দুইটী পদ । 

/৪) “জদ্দ জয় রাধে কৃষ্ণ গোনা হত] ॥ শ্গাধ কৃষেরু ভঞ্জন-পদ। 

(৫) “হরে কৃঝনমহামঞ্রযত কান করতে পারা যায়, ততই ভাল। 

(৬) যুগগ-মলনের একটী পদ । 

(৭) “হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্য'পবায় নমঃ” ইত? নাম-পূর্ণের পদ । 

(৮) “বোল হরি বোণ”! হতাদি হ।গধ্বণি। 

(৯) £ প্রেম্ছে কহ শ্রারাধে” ইত্যাদি প্রেমধ্বান। 

(১*) প্রসাদ-ভোজনের সময় “ভজ মন! রাধে শ্রীমদনগোপান' 

ইত্যাদি রাত্রে প্রসাদ-তো জন-কাণীন কাঁওন। 

মধ্যরাত্র বা নিশথকালীন-কীর্্বন। 

১) নিশীথকালীন বিহাগড়া-কার্তন। (২) নানমাল|। 
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পূর্বোক্ত সমস্ত পদই এই “্রীপ্রীসন্থীর্তন”-গ্রকরণের স্থানে স্থানে 
দেথিতে পাঁইবেন। এতন্তিন্ন যথাসাধ্য নাম-কীর্ভন করিতে পারিলে 

জারও ভাপ । “ীশ্রসঙ্কীর্ঠন”-প্রকরণের পদগুলি এত মধুর যে, উহ| 

থোলপ্করতাল লইয়া তাল-মান সহকারে কীন্তুন করিতে না পারিলেও) কেব্ল 

নিচের মত একটু স্তর করিয়া পাঠ ব1 কীর্ভুন কবিলেই আনন্দ লাভ হইবে । 

জ্ীত্ীীজধ্িিলাতন-ক্টীগু ন | 

(১) মঙগল। 

চযরে জয় রে গোর।, জ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন নুঠান | 

বা্ন-আ|নন্দে,। শ্রীবাস রামানন্দে, মুকুন্দ বাসর গুণ গান ॥ 
₹ দ্রিমিকি দ্রিমি, মাদল বাঁজত, মধুর মন্দীর রসাল রে। 

মঙ্-করতাল-, ঘণ্টা-র্ব ভেল, মিলল পদতলে তাল রে॥ 

কে দেই গোরা-অন্গে, সুগন্ধি চন্দন, কো দেই মলতী-মাল রে। 
পরীতি-ফুলশরে, . মরম ভেণল, ভাবে সহচর ভোর রে ॥ 

কোই কহত গোর, জানকী-বল্পভ, রাধার প্রিয়-পাচবাণ রে। 

'যন|নান্দর মনে, আন নাহি জানে, আমার গ্দাধরের প্রণ রে॥ 

(২) -ধানশী। 

একদিন গা' হাসি অদ্বৈত-মন্দিরে আসি 
বসিলেন শচীর কুমার। 

নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে 
মহোংসবের করিল! বিচার ॥ 

৩ 
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শুনিয়। আনন্দে হাসি সীত।-ঠাকুরাণী আস 
কহিলেন মধুর বচন। 

তা শুনি আনন্দ-মনে মহোঁতৎসবের বিধানে 

কহে কিছু শচীর নন্দন ॥ 

শুন ঠাকুরাণী সীত। বৈষ্ণব আনিয়ে এ 

আমন্ত্রণ করিয়া যতনে । 

যেবা গায় যেব৷ বাঁয় আমন্ত্রণ কৰি ভায 

পৃথক্ পুথক্ জনে জনে ॥ 

এত বলি গোরারায় মআজ্ঞ। পিল সবাকাৎ 

বৈষুবে করহ আমন্ত্রণ | 

খোল-করতাল লৈয়া অঞ্রু চন্দন দিয়া 

ূর্ণ-ঘট করহ স্থাপন ॥ 

আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধ ফুলমালা 

কীন্তন-মগ্ডলী কুতৃহলে। 

মাল্য চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয় 

খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥ 

শুনিয়। প্রভুর কথ! প্রীতে বিধি কৈল যথ৷ 

নান! উপহার গন্ধবাসে। 

সবে “হরি হরি? বলে খোল-মঙ্গল করে 

পরমেশ্বর দাস রস ভাষে। 
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(৩)-__মঙ্গল। 

নান দ্রব্য আয়োজন কার করে নিমন্ত্রণ 

কৃপা করি আগমন। 

তোমরা বৈষণবগণ মোর এই নিব্দেন 

দৃষ্টি করি কর সমাপন। 
করি এত নিবেদন আনিল মহাস্তগণ 

, কীন্ত্নের করে অধিবান। 

অনেক ভাগ্যের ফলে বেঞ্চ আসিয়। মিলে 

কালি হবে মহোৎসব-বিলাস ॥ 

শ্রক্চের লীলাগান করিবেন আান্বাদন 

পুরিবে সবার অভিলাব। 

শ্রকুষ্চচৈতনাচন্্র সকল ভকত-বৃন্দ 

গুণ গায় বৃন্দাবন-দাম ॥ 
(৪)-_বরাগা। 

আগে রম্তা-আরেপণ গূরণঘট স্থাপন 

আত্র-পল্লব সারি সাবি। 

দ্বিজে বেদ-ধ্বনি নারীগণ জয়কারে 

আর সবে বলে হরি হরি? ॥ 

দরধি-ত্বত-মঙ্গল করি সবে উতরোগ 

করয়ে আনন্দ পরকাশ। 

আনিয়। বৈষবগণ দিয়া মালা-চন্দন 

কীর্তন-মঙ্গল-অধিবাস ॥ 
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সবার আনন্দ মন বৈষবের আগমন 

কালি হবে চৈতন্য-বীত্বনন | 

শ্রীকষ্চটৈতন্য-নাম গ্রীনিত্যানন্ব-রাম 

গুণ গায় দাস-বুন্দাবন ॥ 

(৫)__কামোদ। 

জয় জয় নবদ্বীপ-মাঝ। 

গৌরাঙ্গ-আদেশ পাইয়া ঠাকুর অদ্বৈত যাইয়! 
করে খোল-মঙ্গলের সাজ ॥ 

আনিয়! বৈষ্ণব-সব 'হরিবোল'-কলরব 
মহোতৎসবের করে অধিবাস। 

আপনে নিতাই-ধন দেই মালাচন্দন 
করে প্রিয়-বৈষব-সম্তাষ ॥ 

গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়। বাজায় তাত। থৈয়৷ খেয়। 

করতালে অদ্বৈত চপল । 

হরিদীস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান 

নাচে গোরা কীর্তন-মঙ্গল ॥ 

চৌদিকে বৈষণবগণ “হরি” বলে ঘনেঘন 
কালি হবে কীত্তন-মহোংসব। 

আজি খোল-মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ 'করি 

বংশী বলে দেহ জয়-ব॥ 
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নুন বা নিম্পীম্তলীলা। 

(১)_বিতাঁদ। শ্রীগৌরচজ্জ ।- (ক) 

শুতি আছে গোরাটাদ শয়ন-মন্দিরে | 

বিচিত্র পালস্ক-শেজ অতি মনোহরে ॥ 

আলসে অবশ-অঙ্গ গোরা-নটরায়। 

কি কহব অঙ্গ-শোভ! কহনে ন1 যায় ॥ 

মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে । 

কত সুধ। দিয়। বিধি কৈল নিরমাণে ॥ 

অতি-মনোহর শেজ বিচিত্র বালিসে। 

বাস্থদেব-ঘোষে দেখে মনের হরিযে ॥ 

(২)-_মালকোধ।-( থ) 

উঠ উঠ গোরাটাদ নিশি পোহাইল। 

নদীয়ার লোক সব জাগিয়৷ বৈঠল ॥ 

ময়ুর-ময়ুরী-রৰ কোকিলের ধ্বনি। 

কত মুখে নিদ্র। যাও গৌর গুণমণি ॥ 

অরুণ উদয় ভেল কমল গ্রকাশ। 

তেজল মধুকর কুমুদরিনী-গাশ ॥ 
করযোড় করি বলে বানুদেব-ঘোষে। 

কত নিদ্র। যাও প্রভু আলস-আবেশে ॥ 

(৩)-ললিত।--(গ) 

রজনীক শেষে, জাগি শচীনন্দন, শুনইতে অলি-পিকু-রাব । 

সহজই নিজ-ভাবে, গরগর অন্তর, ওঁহি উঠে দ্বিতীয় বিভাব॥ 
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বেকত গৌর-অনুভাব। 

পুরব-রজনী-শেষে, জাগি ছুঁছু যৈছন, উপজল তৈছন ভাব ।ঞ 

নয়ন-কমল-জল, অমিয়-বচন খল, গুলকে ভরল সব চদগ। 

হরিষ-বিষাদে। শঙ্কাদি পুনঃ উয়ত, কে কহ ভাব-তরঙ্গ ॥ 
এছন অনুদিন, বিহরে নদীয়াপুরে, গুরব-ভাব-পরকাঁশ। 

সো অনুভব কবঃ মধু মনে হোয়ব, কহ রাধামোহন-দাস॥ 

(৪)-__-যথারাগ ।--(ঘ) 

উঠিয়া গৌরাঙ্গটাদ বসিলা আসনে । 
সববাসিত জলে কল মুখ প্রক্ষালনে। 
গ| তোল হে অবধৌত ! ডাকে গোরারায়। 
অদ্বৈত উঠিয়া! নিতানন্দেরে জাগায় ॥ 

দক্ষিণে নিতাই-বর বামে গদাধর। 

সম্মুখেতে শে।ভা করে অদৈত-সুন্দর ॥ 
শ্রীবাসাদি আর যত প্রিয় ভক্তগণ। 

আনন্দে হেরয়ে সবে ওদবদন॥ 

নরহরি-গবাধর-সংহতি বিহরে। 

বানুদেব-ঘোষে তাহা কি কহিতে পারে ॥ 

(৫) ভৈরবী।_(উ) 

মঙ্গল-আরতি গৌরকিশোৌর। মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি' জোর ॥ 
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি' সঙ্গে । মঙ্গল গাওত প্রেম-তরন্গে ॥ 

মঙ্গল বাজত খোল-করতাল। মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল ॥ 
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স্ল ধূ-দীপ লইয়া স্বরূপ । মঙ্গল-আরতি করে অপরূপ ॥ 

গল গদাধর হেরি পু -হাস। মঙ্গল গাওত দীন-কৃষ্ণদাম ॥ 

(৬)-__বিভাস। 

নশি-আবশেষে, জাগি সব সখীগণ, বুন্দাদেবী-মুখ চাই। 

ছিরম-আলসে, শুতি রহু দু'জন, তুরিতহি দেহ জাগাই । 
তুরিতহি করহ পয়ান। 

ইজাগাই, লেহ নিজ-মন্দিরে, নিকটঠি হোয়ত বিহান ॥ঞ॥ 

'বীশুকপিক, সকল পক্ষিগণ,  তুহা-সব দেহ জাগাই। 

টিলাগ্মন, সবভ্ঁ মেলি ভাখই, শুনইতে চমকই রাই ॥ 

নাদ্বী-বচনে, স্কল পক্ষিগণ) মধুর মধুর করু ভাষ। 

দ্দিবনিকটহি, ঝারি লেই ঠারই,  হেরত গোবিন্দ-দাস ॥ 

(৭)--ললিত। 

বৃন্দাবিপিনঠি' সব দ্বিজ-কুল। 

কুজয়ে চৌদিশে হোই আকুল। 
শারী শুক তঠি কৌঁকিল মেলি। 

কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি ॥ 

ময়ুর-মযুরী ধ্বনি শুনিতে রসাল । 
বানরী-রব তহি' অতি সুবিশাল ॥ 

এছন শবদ ভেল বন-মাহ। 

জাগল দুছ'জন নাগরী নাহ ॥ 

আলসে দুহু-তনু দুহু নাহি তেজে। 

শুতি রহল পুন কিশলয়-শেজে ॥ 



৩৬০ শ্রীপ্্রীভক্তিরত্বহার। 

পুনহি ফুকাঁরই শীরী স্ুুকীর। 
এন যৈছে সুধারস গির ॥ 

কব বলরাম তহি শুনব শ্রবণে। 
রাঁধা-মাধব হেরব নয়নে ॥ 

৮) বিভাঁদ। 

জাগু' বৃষভানু-নন্দিনী মৌহন-যুবরাজে ॥ ধ্ু॥ 

অকরুণ গুন বাল-শরুণ উদিত মুদি কুমুদ-ব 
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পছুমিনীক সদন সাজে । 

কি জানি সজনি রজনী থোর ঘুবু ঘন ঘোষত থে 

গত যামিনী জিত দামিনী | কমিনী-কুল, লাজে॥ | 
্ শশী উলিী 

৮ হে বৃষ া্ুবাজননিনি রাধে! হে মোইন-যুবরাগ শর 
তোমরাজাগ। এদ্রেখ ভোর হইয়াছে শৃধ্ের বথচক্র দেখ| গিয়া 

দেখ দেখ, নির্দয় ধা তোমাদের সুখশ।ন্তি তঙ্গ করিয়া উদিত হইবার টপ 

করিয়াছে । কুমুদপুষ্প মুখ মুড়িয়াছে ; তজ্জন্ত যে সমন্ত ভ্রমরগণ হাঃ 

মধুপান করিতেছিল, তাহার! তাহাকে মুদ্রিত হইতে দেখিয়া চমকিয়া উঠি 
পন্মের মধু পান করিতে যাইবার যোগাড় করিতেছ, কারণ দিন হইদে 
পদ্ম গ্রন্ছুটিত হইতে থাকে। হে সবি! রাত্রি যে আর বেশী নাই, অঃ 

আছে? এ দেখ রাত্রি শেষ হইয়াছে বলয়! ঘুবু ডাকিতেছে। হায় হায়! £ 

রাত্রির এ কি দশ! হইল! সে যেন বিদ্যুতের মত আসিয়াই আবার তখন 

চলিয় গেল? উহা ত রমণীগণের লজ্জারই কারণ হইল, কেনন| তাহারা পি 
কোল ছাড়িতে ন! পারায় লজ্জিত হইলেন। চখাচখী-পাধীরা ত রাত্রে পুর 

ও স্ত্রী পৃথক্ পৃথক্ থাকে, দিনের বেলায় তাহাদের মিলন হয়? এখন রাত্রি গ্র্জ 

হইতে চণিল দেখিয়া তাহাদের ছুঃখ দুরে গেল, তাহারা দিনে মিলিত হ& 
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ফুকারত হতশোক কোক জাঁগব অব সব লোক 

শুক শারীক পিক কাকলী নিধুবন ভরি গাজে। 

গলিত ললিত বসন-সাজ মণিযুত বেণী ফণী বিরাজ 
উচ-কোরক-রুচ-চোরক কুচ-জোরক-মাঝে ॥ 

ভড়িত-জড়িত জলদ-ভ1তি দৌহে মুখে শুতি রহল মাতি 

জিনি ভার রস-বাদর পরমাদর শেজে। 

ববজ-কুলজ-জলজ-নয়ানী ঘুমল বিমল-কমল-বয়ানী 

কৃত লালিস ভূজ বালিম আলিম নাহি তেজে ॥ 

বলিয়। আনন্দে ডাকিতে লাগিয়াছে। মব লোক এখনই জাগির৷ উঠিবে ; 

& দেখ শুক-শারী-কোকিণের ধ্বনিতে নিধুবন ভবিয়। উঠিগাছে। তোমাদের 
মনোরম বেশভূষা স্বপিত হইয়াছে) হে রাধে! তোমার মণিখচিত বেণী- 

বন্ধন খুলিয়া গিয়া, অত্যুচ্চ-পুষ্পকোরকের ঘৌনদর্যাকেও জয় করিয়াছে 

থে তৌমার স্তনদ্বয, সেই স্তন্দয়ের মধ্যভাগে সর্পেব হ্বায় ঝু'লয়। পরম-শোভা 

পাইতেছে। শ্রীযাধা-গোবিন্দ কিন্ত এ সব কিছু দেখিছেছেনও না শুনিতে- 

ছেনও ন|; তাঁহার! দুজনে পরস্পর যেন নবজলধব-পিগাতে জড়িত হইয়। পরম 

সুখে মনত হইয়। শুইয়। রহ্ঘাছেন, এধিকে ভোর হইয়াছে তাহা গাহই নাই, 

ভাবে বিভোর হইয়! সব্ ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহার! ভাদ্রমসের জলধারা- 

ব্ষণকে জয় করিয়াও প্রেমরসধারা বর্ষণ করিতে কবিতে পরমাননে 

শয্যায় শুইয়াই রহিলেন। ব্রজমগুলের পন্মনয়নী নিশ্ম্প-পল্স-বদনী শ্ররাধ। 

অতি জালসতরে গ্রাণবল্লভের বাহুকে বালিস করিয়া শুইয়া রহিলেন, 

তাহার আলস্ত আর ঘুচিল না। হে সখি! আঙ্জিকার কনদ্প-যুদ্ধে মদনের 

ফুলধনুর ৭ কি ছিড়িয়। গেল নাঁকি, অথব| যুগলকিশোরের কামকেলি- 

মমরে কন্দর্পের বাঁপাধার বাণশূন্ত হইল নাকি? এ দেখ রতিযুদধেকনদরপ, 



৩৬২ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার 

টুটল কিয়ে ফুলধনু-গুণ কিয়ে রতি-রণে ভেল তৃণ শুন 
সমর-মাঝে পড়ল লাজে রতিপতি ভায় ভাজে। 

বিপতি পড়ল যুবতী-বুন্দ গুরুগণ-গতি কছই মন্দ 
জগণানন্দ সরস বিরস সরবতী রসরাজে ॥ 

(৯)_-ভৈরবী। 

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে। 

কত নিদ্রা যাও কাল-মাঁণিকের কোলে ॥ 

রজনী প্রভাত হেল বলিয়ে তোমারে । 

অরুণ-কিরণ হেরি প্রাণ কাপে ডরে॥ 

শারী বলে ওতে শুক গগনে উড়ি ডাক। 

নব-জলপরে আনি অরুণেরে ঢাক। 

শুক বলে শারি মোর! পোষাণিয়া পাখী । 

জাগা'লে ন৷ জাগে রাই ধরম কর সাখী॥ 

ডালেশে বসিয়া শুক করে উচ্চ-্বনি। 

উঠিয়। বপিণ তবে রাধা-বিনোদিনী ॥ 

গোকুলানন্দ বলে শুক কি কার্ধ্য করিলি। 

তমালে কনক-লত। কেন ছ।ড়াইলি ॥ 

আর নিজের কাজ কবিতে পারিতেছে না বলি হজ্জায় পলাইয়। গেল। যাহা 

হউক, ভোর হইয়াছে, অথচ ব্র্-কিশোর-কিশোরী জাগিতেছেন না) তাহ 
দেখিয়া স্থীগণ বিপদে পড়িলেন ; বেল। হষ্টলে ত গুরুজনেরা কত গঞ্জন! দিবে, 

সেইজস্ তাহার! গুরুজনের এ কার্ধ্যকে নন্দ! করিতে লাগিলেন। গাকর্ত 
শ্রীজগদাননা-ঠাকুর বলিতেছেন, হায় হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ]! রস্বতী 

শ্ীয়াধা ও রসরাজ শ্রীকষ্চ যে এত আনে এখন নিরানন্দ হইলেন) হায় হায়! 

পা শিপিন্প 



্ীত্রীসন্কীপ্তন। 

€(১০)--বিভাম। 

টিয়া সে বিনোদিনী হেরি শেষ রজনী 

চম্কিত চারিদিকে চায়। 

এভাত জানিয়া ধনী মনে সশঙ্কিত মান 

পদ চাপি বধুরে জাগায় । 

টঠ হে নাগরবর আলিস পরিহর 

ঘুমে না হইও অচেতন। 

ব্য গোকুলের লোকে হেন বেলে যদি দেখে 

কি বলিয়। বলিব বচন ॥ 

গশশবশুর-কুল উচ্চ ছুই সমতুল 
তাহে বোলাই কুলের কামিনী । 

হন মান করি ভয় পাছে কুলে কালি রয় 

লোকে পাছে বলে কলঙ্কিনী ॥ 

তি ত গোকুলের লোকে কত কথা বলে মোকে 
ননদিনী পরমাদ করে। 

দি দেখে তুয়া সঙ্গে হইবে কেমন রঙ্গে 

তবে কি রহিতে দিবে ঘরে ॥ 

[মি আর ঝলিব কি ন| পারিয়। বিদায় নি 

সকলি গোচর রাঙ্গ। পায়। 

| যছনন্বন বলে ছুহা ভাসে প্রেম-জলে 
লোরে দুহু দেখিতে না পায়॥ 

৩৬৩ 



৩৬৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

(১১)- বথারাগ। 

রজনীক শেষে, আলস-যুত ছাহ-তন্ত, বৈঠল কুস্থুমিতশেজে। 

সকল সখীগণ, বেঢ়ল চৌদিকে, অন আলদ নাহি ভোড। 
অপরূপ রাধামাধব-রঙ্গ | 

থির বিজুরী সঞ্চে, জনুু নব-জলধর; মোড়ই কতন্ু' বিভন্গ ॥ | 

বদনহি আধ, আধ বচনামৃত, শুনইতে আবণ জুড়ায। 
রতন-দীপ করে, মঙ্গল-আরতি, ললিতা৷ করতহি ভায়। 
আর সখীগণ,  সময়োচিত রাগিণী, সুষ্বরে করতহি গ্রান। 
উদ্ধব-দীস, পাশ রহি ইঙ্গিতে, বাসিত বারি যোগান। 

(১২)-_যথারাগ। 

মঙ্গল-আরতি যুগল-কিশোর। 

জয় জয় করতহি সখীগণ ভোর॥ 

রতন-গ্রদীপ করে টলমল থোর। 

নিরখত মুখ-বিধু শ্যাম-মথুগোর ॥ 
ললিত। বিশাখ। সখী প্রেমে আগোর । 

করত নিরমঞ্কন দৌহে দুহু ভোর ॥ 

বৃন্নাবন-কুপ্হি -ভবন উজোর। 

মূরতি মনোহর যুগল-কিশোর ॥ 
গাওত শুক পিকু নাচত ময়ূর । 

চাদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর ॥ 
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর। 

খ্টামানন্দ আনন্দে বাজায় জয়তোর ॥ 
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(১৩)--বিভাস। 

সখীগণ কহে শুন নাগর কান। 

বিরচহ রাইক বেশ বনান ॥ 

সী থি রচন করি দেহ সিন্দুর। 

চিবুকহি মুগমদ রচহ মধুর ॥ 
নয়নহি' অঞ্জন যাবক পায়। 

পীন পয়োধর চিত্রহ তায়। 

এছে বচন তব শুনতে পাই। 

শেখর পেশ-সাজ লেই ধাই ॥ 

(১৪)--বিভাস। 

রি নিজ-আচরে, রাই-মুখ মোছই, কুক্কুমে তনু পুন মাজি। 

অলক| তিলক দেই, সীথি বনায়ই,  চিবুকে কবরী পুন সাজি॥ 

সিন্দূর দেয়ল সী থে। 

কতহ' যতন করি, উর'পর লেখ, মৃগমদচিত্রক পাতে ॥ গর 

দণিনয় মঞ্রীর,র. চরণে পরায়লি,  উর'পর দেয়ুলি হার। 

কগুব তাম্ুল। . বদন ভরি দেয়লি, নিছই তন্থু আপনার ॥ 

নয়নক অগ্রীন, করল সুরগীন, চিবুকহি' মুগমদ-বিন্ন । 

চবণ-কমল-তলে, যাবক লেখই, . কি কহব দাস-গোবিন্দ ॥ 

(১৫)-বিভাস। 

বেশ বনাই, বদন পুন হের, পদে পড়ু বারহি বার। 

ঢরঢর লোর,  ঢরকি পড়ু লোচনে, নিজ-তম্ু নহে আপনার । 



৩৬৬ শ্রত্ীভক্কিরত্ব-হার। 

স্থন্দরী কোরে আগোরল কান। 

দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব, হিমকর করত পয়ান।ধ। 

কানুক চিত, থির করি সুন্দরী, কুগ্তীকি বাহির ভেল। 

বসনহি ঝাপি, অঙ্গ মণি-মঞ্জীর,  নিজ-মন্দিরে চলি গেল। 
রতন-পালঙ্ক'পর, বৈঠল রসবতী, সখীগণ ফুকরই চাই। 

রজনী পোহায়ল, গুরুজন জাগল, গোবিন্দ-ন।স বলি যাই। 

(১৬)--বিভাস। 

কতছ' যতনে দুহুট, নিজ-নিজ-মন্দিরে, বিমনহি করত পয়ান। 

দুহ'ক নয়নে গল, প্রেম-বিচ্ছেদ-জল, দারুণ দৈব-বিহান। 
দেখ রাধামাধব-গ্রেম | 

এঁছন ঘন, কতিহ' নাহি হেরিয়ে, যৈছন লাখবাণ হেম ॥ ধ। 

পদ আধ চলত, খলত পুন ফিরত, কাতরে নেহারই মুখ। 
একই পরাণ, দেহ পুন ভিন ভিন, ততএসে মানিয়ে দুখ, 
তিল এক বিরহ, কলপ করি মানই, গায়ই 'ও-পরসঙ্গ। 

ভণ রাধামোহন। এছে গুণগান যত্তনেহ সো রস-ভঙ্গ॥ 

(১৭)__ধানশী। | 

নিজ-মন্দিরে ধনী বৈঠলি সখী মেলি। 

কহতহি' পিয়া-গুণ রজনীক কেলি ॥ 
ভাবে অবশ ধনী পুলকিত অঙ্গ । 

গদগ্দ কহে কত বচন-বিভঙ্গ ॥ 

নয়নে বহয়ে জল কাপয়ে শরীর । 

ঘামে ভিগল সব অরুণিম চীর ॥ 



শ্ী্রীসন্কীর্তন। ৩৬৭. 

কত কত ভাব বিথারল রাই। 

কহিতে না পারে ধনী প্রেমে অবগাই ॥ 

ধৈরজ ধরি ধনী কহয়ে বিলাস। 

প্রেম-অনুরূণ কহহ কানুধাম ॥ 

(১৮)-সন্ধুড়া। 

এমন পিরীতি কত দেখি নাহি শুনি। 

নিশিষে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি ॥ 

সমুখে রহিয়। করে বলনের ব। 

মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাপে গা ॥ 

একতন্নু হয়৷ মোরা রজনী গোডাই | 

স্থখের সাগরে ডাব অবধি ন। পাই ॥ 

রজনী প্রশাত হেলে কাতর-হিয়ায়। 

দেহ ছাঁঢ়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥ 

সে কথ। কহিতে সই বিদরে পরাণ । 

চণ্তীদাস কহে ধনী সব পরগাণ ॥ 
রশ 

প্রাভভাতিক্ক-শশীপ্ডন জা প্রজ্ভঞান্তী। 

(১) উৈরণী 

সোঙর নব; গৌরচন্ত্র, নাগর বনোয়ারী। 
নদীয়া-ইন্দু,. করণাসিন্ধু,। ভকত-বংনলকারী। 

বদন চন্দ্র অধর সুরঙ্গ, নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্, 

চন্দ্র-কোটি, ভানু-কোটি, মুখ-শোভ। নিছয়ারী। 



৩৬৮ শ্রীশ্রীতক্তিরত্ব-হার। 

কুমুম-শোভিত টাচর চিকুর ললাটে ঠিলক নাসিক উজোর 

দশনে মোতিম, অমিয়! হাঁস, দ|মিনী ঘনোয়ারী ॥ 

'মকর-কুগ্ডল ঝলকে গণ্ড মণি-কৌন্ত্ভ-দীণ্ত কঠ 

অরুণ বসন, করুণ বচন, শোভ। অতি ভারি । 

মাল্য-চন্দন-চচ্চিত অঙ্গ ল।জে লঙ্জিত কোটি অনঙ্গ 

চন্দন-বলয়া, রতন-নৃপুর, যজ্ঞমৃত্র-ধারী ॥ 

ছত্র ধর ত ধরণী-ধরেন্্ গাওত যশ ভকতবৃন্দ 

কমলা-সেবিত, পাদপদ্ন, বলি যাঙউ বলিহারি। 

কত দীন-কুষ্খদাস গৌর-চরণে করত আশ 

পতিত-পাবন, নিতাইটাদ, প্রেমদানকারী ॥ 

(২)-যোগিমা। 

দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস-মন্দিরে | 
নিত্যানন্দ-সঙ্গে গৌর অন্বিকাতে বিহারে ॥ 

চারু অরুণ গুঞ্জাহার হাদ্কমলে যে ধরে। 

বিরিঞ্ি-সেব্য পাদপন্ন লক্ষমী-সেব্য সাদরে ॥ 

তণ্তহেম-অঙ্গকান্তি প্রাতঃ-অরুণ-অন্বরে | 

রাধিকামূরাগ প্রেম-ভক্তি বাঞ্চা যে করে॥ 

শচীমুত গৌরচন্দ্র আনন্দিত অন্তরে । 

পাষণ্ড-খণ্ড নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে ॥ 

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র গৌরীদাস-মন্দিরে। 
গৌরীদাস করত আশ সর্ব্ব জীব উদ্ধারে ॥ 



শ্রীশ্রীসন্থীর্ধন। ৩৬৯ 

(৩)--বথাগাগ। 

কোথায় গো গ্রেমময়ি_ রাধে রাধে !। 

গোমাই নিয়ম করে সবাই ডাকে_ রাধে রাধে । 

গামাই বংশীবটের তটে ডাকে_ রাধে রাধে । 
গেমাই কেশিঘাটে বসি ডাকে _রাধে রাধে | 

গোমাই রাধাকুণ্ডের তীরে ডাকে রাধে রাধে। 

গোমাই কেঁদে কেদে সদাই ডাকে- রাধে রাধে 
ও দ্াম-গোসাহ আমার। 

গোসাই কেদে কেনে সনাই ডাকে রাধে রাধে। 

গোমাইর বুক ভেসে যায় নয়ন-জলে-_রাধে রানে । 

বলি রঘুনাথের আর কে আছে- রাধে রাধে। 

€গ| কৃষ্ণপ্রেমনয়ি! আর আমার কেব। আছে- রাধে রাধে । 

গীসাই কেদ কেদে কেদে বলে রাধে রাধে। 

আমায় দয়া কি হবে না-_ওগো প্রেমময়ি রাধে । 

ওগ| দয়াময়ি রাধে । রাধে! দয়! কি হবে না 

আশ। ছিন্ন দাপী হব, দাসী হব চরণ পাব__ রাধে রাধে। 

নানর আশা রইল মনে রাধে গো! রাধে রাধে। 

ণাধে কোথায় বা কোন্ কুঞ্জে আছ-_রাধে রাধে । 

€গো। আগার প্রেমময়ি !-রাধে রাধে। 

আনায় দেখ। দিয়ে প্রাণ রাখ-রাধে রাধে । 

তোনর গ্রাণন[থে সঙ্গে লয়ে রাধে রাধে। 

একবার দেখ দিয়ে প্রাণ রাখ-__রাঁধে রাধে । 
কোথায় গে। প্রেমময়ি ! রাধে রাধে ! ॥ 

৪ 



৩৭০ শরীপ্রীভক্তির্হার। 

(৪)--ছৈরনী 

জয় রাধে, শ্রীরাধে জয় জয়, রাধে গোবিন্দ রাঃধ। 

ঠাকুর হামারি, নন্দকি লালা, ঠাকুরাণী শ্রীনতী রাধে ॥ 
এক গালউমে, দু'জন বৈঠে, দুই-মুখ সুন্দর সাজে 

রাতুল চরণে, মণিময় নৃগুর, রণুঝুনু রণুবন্ধ বাজে ॥ 
শ্যাম-গলে) বনমাল। বিরাঁজে, রাঈ-গলে মোতি সাজে 

থাম-শিরে, ময়ুর-পুচ্ছ, রাই-শিরে মী থি সাজে ॥ 

খাম পরেছে, গীত-বাস, রাই নীপাম্বরী সাজে। 

তূবনমোহন-সনে, তৃবনমোহিনা, একামনে বিরাজে। 

শ্রীন্নাবন্মে, কুম্থম-কাননে, ভ্রমর! হরি-ণ গাগায়। 

আীবৃন্দীবন্মে, নিকট যমুনা, মুরলী-তীন শুনাওয়ে॥ 

নুচারু বয়ানে, বঙ্কিম নয়ানে) টের টের চাহনি সাঁজে। 

টাচর-চিকুর, ময়ূরক কঠীত, কুঞ্চিত কেশ বিরাজে ॥ 
শারী শুক গান করে তমালেরই ডালে। 

তগন-তনয়া) মোহন মুরলী, শুনি উজান বহি চলে॥ 

ময়ূর ময়ূরী নাঠে কোকিলের ধ্বনি 

নাস মনোহর, করত নিবেদন, দয়। কর শ্রীরাধে ॥ 
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(৫)--যথারাগ। 

জয় রাধে শ্রররাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ জয় রাধে। 

রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাঁধে গোবিন্দ জয় রাধে। 

নন্দ-ছুলাল বুযভা নু-ছুলালী 
সকল গুণ অগাধে।॥ 

নবঘন-স্থন্দর নগল-কিশোরী 
নিজগুণ হিতম সাধে। 

উড়ে চারু নযুর-শিখণ্ডক 
কুর্িত-কেশিনী রাধে ॥ 

পীতাস্বর-ধর নীলপট-ধারিণী 
ঘন-সৌদামিনী রাজে। 

শ্টাম-গলে বনমাল। বিরাজে 
রাই-গলে গজামাতি সাজে ॥ 

রাতুল-চরণে মণিময় মঞ্জীর 
রুণুবুনু রুণুবুন্ন পাজে। 

কৃষ্ণাস ভণে মধুর শ্রীবৃন্দাবনে 
যুগল-কিশোর বিরাজে ॥ 

সপ 

জুতো । 
( বৈশ।বী পূণিমার অপরাহ্ হইতে রাত্রি পর্যন্ত উত্সব |) 

(১) তুড়ী। ভ্রীগৌরচক্র । 

ফুলদোল-দিনে গোর! দেখি ফুলবনে | 
ফুলের সমর গোরার পড়ি গেল মনে ॥ 



৩৭ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ু-হার। 

ঘন জয় জয় দিয়। পারিষদগণে। 

গোরা-গায় ফুল ফেলি মারে ভনে জনে ॥ 

প্রিয়-গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ । 

ফুলের সমরে গোরার হইল আনন্দ ॥ 

গদাধর-সঙ্গে পহু করয়ে বিলাস । 

বাস্থদেব-ঘোষ এই করল এক শ॥ 

(২)--যথারাগ। 

নিধুবনে রাধামোহন-কেলি । 
কুন্তুম-সমর কর সহচরী মেলি ॥ 
সহচরা কুসুম বরিখে শ্যাম-অঙগে । 
তোড়ল পিঞ্র-মুকুট বছু-রঙ্গে ॥ 

রাইক সঙ্গে করয়ে ফুল-রণ । 

কোই ন! জিতয়ে-__-সম ছুহু' জন ॥ 
সমর সমাধিয়। যুগল-কিশোর। 
আওল দুহু' ধাহা কুস্ুম-হিন্ডোর ॥ 
বৃন্দাদেবী-রচিত ফুলদৌল। । 

ঝুলয়ে ছুছুজন আনন্দে বিভোলা ॥ 
কুন্মুম বরিখে সব সহচরী মেলি। 
গাওত বহুবিধ মনসিজ-কেলি ॥ 
দোলত দুহু জন কুন্ুম-হিণ্ডোরে | 
হুইদিকে ছুইসখী দেই ঝকোরে& . 
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অপরূপ দোলত কেলি-নিকুণ্জে। 

ছহু”পর কুসুম পড়য়ে পুঞ্জে পুঞ্জে ॥ 
ছুছু-মুখ হেরি দুহু' মৃদু মু হাস। 

কোই কোই সখী করে চামর-বাতাস॥ 
অপরূপ ফুলদোল ফুল-বিলাস। 

হেরি মুগধ যছুনন্দন-দাস ॥ 

ত্বাসমাজ।। 

( জ্যেষ্-পূণিমার দিবাঁভাগে উৎমণ। ) 

(১) ভূপালী।__উাগৌরচঞ্। 

শঙ্ঘ হুন্দুভি বাজয়ে শৃম্বরে | 

গেরা্টার্দের অভিষেক করে সহচরে ॥ 

তৈল হরিদ্র] আর কুস্কুম কস্তুরী। 
গোর।-অঙ্গে লেপন করে যত নর-নারী॥ 

সুবাসিত জল আনি কলপী পুরিয়৷ ! 

সুগন্ধি চন্দন আদি তাহে মিশাইয়া ॥ 

“জয় জয়ধ্বনি দিয়। ঢালে গোরা-গায়। 

জশ্ীনঙ্গ মোছায় কেহ বসন পরায় ॥ 

বসিল! গৌরাঙ্গ তবে রত্ু-সিংহাসনে। 
জ্ীবাসপণ্ডিত অঙ্গ লেপয়ে চন্দনে ॥ 



৩৭৪ শ্রীশ্রীতক্তিরত্বহার। 

তবে বহু উপহার মিষ্টান্ন পক্কান্ন। 

নিত্যানন্দ সহ বসি করিল ভোজন ॥ 

তাস্থূল খাইয়া পুন বসিল সিংহাসনে। 

গোরাঠাদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণে ॥ 

পঞ্চদীপ জালি শচী আরতি করিল! । 

গোরা-মভিষেক এই অপরূপ লীলা ॥ 

নদীয়ার লোক সব দেখে আনন্দিত। 

মনের হরিষে বাস্ব-ঘোষ গায় গীত ॥ 

(২)-যথারাগ। 

গিরীষ-সময় গৃহ-মাহ। যশোমতী হরিষ বাঢাহ ॥ 

কহি সব গোকুল-লোকে। নিজ-মুতে কর অভিষেকে ॥ 

চৌদিকে ব্রজবধূ দেই জয়কার। 
ঘট ভরি শির'পর দেই জলধার ॥ 

অপরূপ কামুক ইহ অভিযেক। 

চৌদিকে ব্রজরমশীগণ দেখ ॥ 

কুন্ুম-গুলাব-কপ্ূর-যুত বারি। 
ঘট ভরি দ্রেয়ল শির'পর ঢারি॥ 

সিনান সমাপি পরই গীতবাস। 

সহচরগণ বেঢ়ল চৌপাশ ॥ 

বৈঠল মন্দিরে সহচর মেলি। 
বেশ বনাওত আনন্দ-কেলি ॥ 



প্রীশ্রীসঙ্কীন্ন। ৩৭৫ 

মলয়জ কু্কুম নুশীতল গন্ধ । 

বহুবিধ ঘুশ্ছণ লেপয়ে বহু ছন্ৰ॥ 
মলয়জ-কপূর-বাসিত ফুলহার। 
পরায়ল কতছু রতন-শলঙ্কার ॥ 

হেরি যশোমতী আনন্দ ভাস। 

মাধব দেখয়ে রাইক পাশ । 

( ৩)--ধানশী। 

গ্ঠলতি সুব্দনী, পাক রচন করি, ভোজন বহু উপহার । 

মঠা-সঙ্গে।. গোপতে হেরি গ্রিয়-মুখ, আনন্দ-রঙ্গ অপার ॥ 

যাশোমতী-বচনহি গোরী। 
বাঠিণী-কর'পর, দেই বল উপহার, 

ভোজন করয়ে নন্দনন্দন থোরি ॥ ফ॥ 

+ত পরিহাস, করয়ে সখাগণ, . কৌতুক করত পরকাশ। 
তান সমাধি, শয়ন করু পালক্কে,।  তাণ্ধলে করু মুখবাস॥ 

'হুবিধ শপতি-, বচন কহি যশোমতী, ভোজন করাওল রাইয়ে। 

€-রস-সায়র,। এছন নিতি নিতি, মাধব অবধি ন| পাইয়ে॥ 
িপ ০০ জপ 

রমলা । 

(আষাটী শ্রক্ন। দ্বিতীয়াম় এই উত্সব। ) 

যথারাগ। 
লাচলে জগন্নাথ-রায়। গুণিচা-মন্দিরে চলি যায় ॥ 

মপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যায় যছুমণি ॥ 



৩৭৬ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

দেখিয়া আমার গৌরহরি। নিজ-গণ লৈয়। এক করি। 
মালা চন্দন সবে দিয়া । জগন্নাথ-নিকটে যাইয়া। 

রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায় । বীর্তন করয়ে গোরা-রায ॥ 

অপরূপ রথ-আগে। 

নাচে গোরা-রায়, নৰে মেলি গায়, যত ষত মহাভাগে ॥ পু) 

ভাবেতে অবশ, কিরাতি দিবন, আবেশে কিছু না জানে 

জগন্নাথ-মুখ, হেরি মহান্থখ, নাচে গরগর-মনে ॥ 

খোল করতাল, কীর্কন রলাল, ঘন ঘন হরিবোল। 

'জয় জয়ধ্বনি, সুর নর মুনি, গগনে উঠয়ে রোল ॥ 
নীলাচলবাসী, আর নানাদেশী, লোকের উল হিয়।। 
প্রেমের পাথারে, সবাই সাঁতারে, ছুখী যছু শভাগিয়া ॥ 

বুহনননআবা তর 

( আবণী শুক্লা একাঁদণী হইতে পুর্িম! পর্যন্ত পাঁচ দিন উৎসব । ) 
(১) জয়জযন্তী।-_গ্রীগৌরচত্্র। 

দেখ তঝুলত, গৌরচন্দ্র, অপরূপ দ্বিজমণিয়। 
বিধির অবধি, রূপ নিরূপম, কষিত-কাঞ্চন জিনিয়া ॥ 

ঝুলাওত কত, ভকত-বুন্দ, গৌরচন্দ্র বেড়িয়া। 

আনন্দে ঘন, জয় জয়-রব, উথলে নগর-নদীয়া ॥ 

নয়ন কমল, মুখ নিরমল, শরদ-টাদ জিনিয়া । 

নগরের লোক, - ধায় একমুখ, “হরি হরি'ধ্বনি শুনিয়া ॥ 



্রীশ্রীসঙ্কীর্তন। ৩৭৭ 

ধ্যা কলিযুগ, গোর|-অবতার, ম্ুরধুনা ধনি ধনিয়। | 
গোরাটদ বিনে, আন নাহি মনে, বাস্ু-ঘোষ কহে জানিয় ॥ 

(২) শ্রীরাগ। 

দেখ সখি! ঝুলত বিনোদ-বিনোদিনী। 

ঝুলনা-উপরে শোভে হেম-নীলমণি॥ 

ঝুলি ঝুলি ঝুলাওয়ে, সকল সখীগণ, হেরি আনন্দে মাতিয়া। 

দুভ'ক গুণ সবে, গাওত বাওত, হেম-পুতলী-পাতিয়| ॥ 

কাপাত কপোতী, সারী শুক কোকিল, ময়ূর নাচত মাতিয়। | 

দুভ'ক মন-মাহা, উয়ল মনসিজ, হেরত আনহি ভাতিয়া ॥ 

বয়নে মৃছু মু, হাস উপজত, হিলন ছুছ' দেহা-গাতিয়।। 

ব্তি-রভস-রসে, হায় গরগর। বিছুরল গ্রেম-সাঙ্গাতিয়া ॥ 

(৩)-_-জয়জযস্তী। 

মনের আনন্দ, সবীমন্দমন্দ,  বুলায়ত দুভ স্ুখে। 
বেগ-অবশেষে। পাই অবকাশে, তাখুল দেয়ই মুখে॥ 

আর সখীগণ। সুগন্ধি চন্দন, পরাগাদি লৈয়া করে। 

নাগর-নাগরী, আগর উপরি, বরিখে আনন্দ-ভরে ॥ 

কোনো সখীগণ,ত করয়ে নর্তন, মোহন মৃ্ঙ্গ বায়। 

বিবিধ যন্ত্রেতে রাগ তান তাতে, আলাপি স্ুম্বরে গায় ॥ 

হেরিয়! বিহ্বল. দেবনারীকুল,  উদ্ধপথে সবে রহে। 
পু্প-বরিষণ) '. করেঅনুক্ষণ,  এদাস-উদ্ধবে কহে & 



৩৭৮ শ্রীত্রীভক্তিরত্ব-হার। 

( ৪)--ধানশী। 

ঝুলনা হইতে, নামিল! তুরিতে, রসবতী রসরাজ । 

রতন-আসনে, বসিল|। যতনে, রতন-মন্দির-মাঝ ॥ 

স্থগামর লই, বাঁজন বীজই, সেবা-পরায়ণ। সবী। 

স্ববাসিত জলে, বদন পাখালে,  বসনে মোছাইয়া দেখি। 

থারী ভরি কোই, বিবিধ মিঠাই, ধরি ছুছু-সনমুখে। 
সবীগণ-সনে, . কত কৌতুকে, ভোজন করিল স্তথে॥ 
তা্কল সাজাইয়া, কোনে! সখী লৈয়া, দৌহার ব্দনে দিল। 

এ কেশবকুন্মে।  আপাদ-বদনে, . নিছিয়। নিছিয়। নিল। 

কুন্থমশ্তলপে, অলপে অলপে,  বসিলা রাধিকা শ্যাম। 

আঁলসে ঈষত, নয়ন মুদিত, হেরিয়া মোহিত কাম ॥ 

দেখি সখীগণে, কত যতনে,  শুতায়ল ছুভ' তায়। 

সথীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে, এ দান-বৈষব ধায়। 

উ্রীক্ষষেওল জন্মলীল। বা জল্মানমী। 

(শ্রাবণী কৃষ্ণষ্টমীর মধ্যরাত্রে জনু। ) 
জন্মাষ্টুমীর রাত্রে কীত্তন। 

(১) কল্যাণী।_ শ্রীগৌরচন্দ্র। 

পূরব-জনম-। দিবস দেখিয়া, আবেশে গৌরাঙ্গ-রায়। 
নিজ-গণ লৈয়া, হরধিত হৈয়া, জনম-লীলা সে গায়। 

খোল করতাল, বাঁজয়ে রনাল, গায় সবে বলে হরি। 

আবেশে আমার, গৌরাঙ্গ-নুন্দর, নাচে কত ভঙ্গী করি ॥ 



আস্রীসন্কীর্তন। ৩৭৯ 

কৰ। মনোহর, নিতাই-স্বন্দরঠ আনন্দ-আবেশে নাচে। 

মাই মহেশ, রাম গৌরীদাস, নাচে তার পাছে পাছে । 
ঈনাচলবাসী, লোক সব আসি, হেরিয়া আনন্দে ভোর। 

বেবলে জয়) গৌরাঙের জয়, আনন্দ নাহিক ওর ॥ 

(২)-_ভাটিয়ারী। 

শঙ্খ ছুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ। 

গয়-জয় হরিধ্বনি ভরিল উবন ॥ 
ভাদ্র-কৃষণাষ্টমী তিথি, নক্ষত্র রোহিণী। 

নশদিগ সুমঙগল শুভক্ষণ জানি ॥ 

জনমিলা ব্রজপুরে ব্রজেপ্র-নন্দন । 

অন্তরীক্ষে করে দেবে পুষ্প-বরিষণ ॥ 

গঞ্চগব্য পঞ্চামূত গন্ধাি সাজাইয়া। 

আভিযেক করে দেবী জয় জয় দিয়া ॥ 

অপ্নর। নাচয়ে, গান করয়ে গন্ধার্ব । 

মঙ্গল-জয়কার দেই দেবগন্থী সর্ব 

কত কত কে।টী চাদ জিনিয়া উদ্নয়। 

এ দ্বিজ-মাধবে কহে আনন্দ-হদয় ॥ 

জন্মাষ্টমীর পরদিন প্রাতে নন্দোৎসব-কীর্তন। 

(১) বথারাগ  প্রীগৌরচন্দর। 

দেখিতে গৌরাঙ্গটদে কে যাবি আয় রে তোর! । 

শচীর ঘরে গৌরাঙগট|দে) দেখিতে গৌরাঙগাদে । 



্রীশ্রীভক্তিরত-হার। 

গোপীর মনোচোর! রাধাবল্লভ এ শচীর ঘরে রে। 

কে যাবি দেখিতে তোর! গৌর।ঙঈ্গটাদে রে। 

বিহরই গোর! আরে ভালি ভাল্ ভ'ল্ রে॥ 

(২)- বথারাগ। 

আজু গোকুলে কি আনন্দ নন্দ-ঘোঁষের ঘরে রে ॥ ক্র। 

যত গোপের মেয়ে সবে এলো ধেয়ে 

আজ আনন্দে পিচ্ছে হুলুধ্বনি রে। 
কিবা সে রূপের আজ। দেখে মনোলোভ' 

কালরণে ভূবন আলো করে রে॥ 

আরে ও নন্দ নাচে রে। 
আজ গোবিন্দ পাইয়। কোলে নাচে রে ॥ 

সোণার প্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘ.র ঘরে । 
আনন্দে গোপীরা সব হুলুধ্বনি করে ॥ 
নাচে রে বড়াই-বুড়ী হাতে লৈয়া নড়ি। 
পাকা চুলে উল্টো খোপা দন্ত নড়বড়ি ॥ 

(৩)-বথারাগ। 

আনন্দময় রে বড় আনন্দময় । 

নন্দের মন্দিরে শ্যামটাদের উদয় | 

স্বর্গেতে ছুন্দ্রভি বাজে নাচে দেবগণ। 

হরি হরি হরি-্ধ্বনি ভরিল ভূবন ॥ 
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ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র । 

গোকুলে গোয়াল। নাচে পাইয়। গোবিন্দ ॥ 

নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাইয়!। 

হাতে নড়ি কাধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥ 

দধি দুগ্ধ ঘৃঃ ঘোল অঙ্গনে ঢ।লিয়।। 

নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়। ॥ 

গোয়ালা গোয়াপ। মিলি করে হুড়াহুড়ি। 

হাতে নড় করি নাচে যত বুড়াবুড়ী ॥ 

গোকুলের পোক-মব বালবৃদ্ধ করি। 

নয়নে বঠয়ে ধারা শিশু-যুখ হেরি ॥ 

লক্ষ লক্ষ ধেনু গাভী অলঙ্কৃত করি। 

ব্রাহ্মণে করয়ে দান যত ইচ্ছ। ভরি ॥ 

দেহ দেহ বাণী বই নাহি আর বোল। 

সনে সবাহ বলে “হরি হরি” বোল ॥ 

আভ্ীীল।-. এ জল্মলীঞল! লা ল্লাঞ্খাউ্মী। 

( শাএ-শুরাষ্টমীর মধ্যাঙকালে জন্ম | ) 

(০. কণণণা ।- শ্ীগৌরচক্ | 

প্রিয়ার জন,-, বস মাবেশে, আনন্দে ভরল তন্গু। 

নদীয়া-নগর্দেত বৃষভামুপুরেত। উদয় করল জু ॥ 
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গদাধর-মুখ, হেরি পুনঃপুন, নাচে গোরা নটরায়। 
ভাব অনুভব, করি সঙ্গী নব) মহ] মহোৎসব গায় । 

দধির সহিত, হলদি মিলিত; কলমে কলসে ঢালি 

প্রিয়গণ নাচে, নানা কাচ কাচে, ঘন দিয়া হুলাভুলি। 

গৌরাঙগ-নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরল্গ তায়। 

জগত ভাসিল, এহেন আনন্দে, এ দাস-বল্লণী গায়। 

(২)-কল্যাণী। 

ভাদ্র-শুক্লাষ্টমী তিথি বিশাখা-নক্ষত্র ৪ 

শ্রীমতী-জনম সেই কালে। 

মধ্যদিন-গত রবি দেখিয়। বালিকা" 

জয় জয় দেই কুঁতুহলে ॥ 

বৃষভামু-পুরে প্রতি ঘাব ঘা. 

জয় রাধে শ্রাধে বলে। 

কন্যার টাদমুখ দেখি রাজা হৈল মহান 

দান দেই ব্রাহ্মণ-সকলে ॥ 
নান! দ্রব্য হস্তে করি নগরের যত নাব 

আইল! সবে কীত্তিদা-মন্দিরে। 

অনেক পুণ্যের ফলে দৈব হৈল! অনুকৃচছে 
এছেন বালিক! মিলে তোরে ॥ 

মোদের মনে হেন লয় এই ত মানুষ নয় 

ফোন্ ছলে কেব। জনমিল।। 



জ্রীশ্রীসঙ্কীত্তন। ৩৮৩. 

ঘনশ্যাম-্দাসে কয় ন! করিহ সংশয় 

কৃষ্ণ-প্রিয়া সদয় হটল। ॥ 

(৩)--ঝুমর। 

বৃষভানু-পুরে আঙ্জি শানন্দ-বাধাই | 

রতুভান্ন শ্তরভানু নাচয়ে তিন ভাই ॥ 

দধি ঘৃত নবনীত গে-রস হলদি। 

আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাঠিক অবধি ॥ 

গোপ গোগী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি । 
মুখব। নাঁচয়ে বুড়ী হাতে লয়ে নড়ি॥ 

বষভানু-রীজ। নাচে অগ্থর-উল্লাসে। 

আনন্দে বাধাই-গীত গায় চারি-পাশে ॥ 

লক্ষ লক্ষ গাভী বংস অলঙ্কৃত করি। 

ব্রাহ্মণে করয়ে দান মাপন! পাসরি ॥ 

গায়ক নর্ভক ভাট করে উতরোল । 

দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এই বোল ॥ 

কন্যার বদন দেখি কীত্িদা-জননী। 
আনন্দে অবশ দেহ আপন। ন| জানি ॥ 

কত কত পুর্ণচন্দ্র জিনিয়া! উদয়। 

এ দাঁস-উদ্ধব হেরি আনন্দ-হাদয় ॥ 
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হানা । 
( কাম্তিকী পৃথিমায় এই উত্মব। ) 

(১) কামোদ।_প্রীগৌরচন্দ্র। 

নাচত গৌর, রাস-রস অন্তর, গতি অতি ললিত ত্রিভী। 

বরজ-সমাজ- রমনীগণ যৈহন,  তৈছন আভনয়-রক্্ী॥ 

দেখ দেখ নবদ্বীপ-মাঝ । 

গাওত বাওত, . মধুর ভকত শত). মাঝহি বর-দ্িগরাজ।ধ1 

ত। তা দ্রিমি (রিমি, সবদঙ্গ বাজত, রুণু ঝুমু নৃপুর বসাল। 

রবাব বাঁণ, আর স্বরমণ্ডল, ঝুমিলিত করু করঠাল। 

এহেন আনন্দ, নাহেরিয়ে ভ্রভুবনে, নিরুপম প্রেম-বিলাম। 

ও লুখস্ু পরশ কিয়ে পাব, কহ রাধামোহন-দাম। 

অথ প্রকফের বংশীধবনি-শ্ববণে গাঁপাগণের যমুনা-পুধিনে 

অভিসার ও মিলন। 

(২)- কানড়া। 

শরদ-চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ 

ফল্প মল্লিকা মালতী যুখী মত্ত মধুকর ভোরণী। 

হেরত রাতি এছন ভাতি শ্যাম মোহন মদনে মাতি 

মুরলী-গান পঞ্চম তান কুলবতী-চিত-চোরণী ॥ 

গুনত গোপী প্রেমহি রোপি মনহি' মনহি' আপন! দো 

তাহি চলত যাহি বোলত মুরলীক কল লোলনী। 

বিছুরি গেহ নিজহি দেহ একু নয়নে কাজর-রেহ 

বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু একু কুণ্ডল দোলনী। 
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শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ বেগে ধাওত যুবতী-বৃন্দ 
খসত বসন রমন চোলী গলিত বেণী লোলনী। 
ততহি' বেলি সখিনী মেলি কেন কাহুক পথ ন। হেরি 
এছন মিলল গোকুলচন্দ গো ন্দ-দাস বোৌলনী ॥ 

অথ গোপীগণের অনুরাগ-পরীক্ষাণর্থ শ্রক্ষণ্ের কপট উক্তি 

ও তচ্ছবণে গোপীগণের কা+রহা। 

(৩)-যথারাগ। 

ব্রজবধূ নাগরে ভেটিল আসি বনে। 
যেন নব-ঘন দেখি তুষিত চাতক-পাখী 

পরাণ পাইল! জনে জনে ॥ 

দেখি সতীকুল-মুখ হৃদয়ে বাড়িল স্থুখ 

হাসি কানু বলে ধীরে ধীরে । 

তোমর। কুলবতী সতী গৃহে তোমাদের পতি 
ছাড়ি কেনে আইলা নিশি ঘোরে ॥ 

কাননে পশুর ভয় ব্রজে কি বিপদ হয় 

কিবা আমাশ্নরশন-কাজে | 

পুরিল মনের কাম যাহ নিজ-নিজ-ধাম 

রাধা-ণাস কহে মন-সাধে ॥ 

(৪)-ধানশী। 

এছন বচন কহল যব. কান। 

ব্রজ-বমণীগণ সজল-নয়ান ॥ 
৫ 
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টুটল সবহু' মনোরথ-করণী | 
অবনত-আননে নখে লিখু ধরণী ॥ 

আকুল অস্তর গদগদ কহই। 
অকরুণ-বচন-বিষিখ নাহি সহই॥ 

শুন শুন স্কট শ্যামর-চন্দ | 

কৈছে কহসি তুহু' ইহ আনুবন্ধ ॥ 

ভাঙ্গলি কুল শীল মুরলীক শানে । 

কিস্করীগণে জন্্ু কেশে ধরি আনে। 

অব কহ কপটে ধরম-যুত বোল । 
ধার্মিক হরয়ে কি কুমারী-নিচোল ॥ 
তোহে সোপিত জীউ তুয়া রন পাব। 

তুয়া পদ ছোড়ি অণ কে। কাহা যাব ॥ 

এত বহল ব্রঞ্-যুবতী মেল। 

শুনি নন্দ-নন্দন হরবিত ভেল ॥ 

করি পরসাদ তহি' করত বিলাস । 

আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ-দাস ॥ 

অথ গোপীগণ সহ রাস-বিহাব। 

(৫)--বগারাগ। 

গোপ্পীর করুণ! শুনি রসিক নাগরমণি 

পরম সদয় হাস্যমুখে। 

চুম্ব আলিঙ্গন দান করি প্রভু ঘনেঘন 

তুষিল। পরমানন্দ-মুখে ॥ 
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প্রফুল্ল গোপিনীগণ বেড়িল জীবন-ধন 

হাস্য কটাক্ষ নান! রঙ্গে 

মধ্যেতে বিহরে কানু খ]ামস্থন্দর-ত 

যেন চন্দ্র তারাগণ-সঙ্গে ॥ 

গোশী-কর ধরি ধরি ফিরে বুলে নরহরি, 

দেখয়ে সকল বৃন্দাবন । 

শুন শুন আরে ভাই পরম রহস্য এই 

দ্বিজ-মাধব-বিরচন ॥ 

(৬)--যথাবাগ। 

নাচত নাগরী নাগর-কান | 

রসবতী পুনঃগুনঃ হের বয়ান ॥ 
বাজত কত কত যন্ত্র রসাল। 

গাওত সচরী দেওত তাল॥ 

চৌদিকে বেড়িয়। নটিনী-সনাজ। 
মাঝে শোহত তহি নটবর-রাজ ॥ 

নট-নটিনীগণ ভেল একসঙ্গ | 

চলত চিত্র-গতি অঙ্গ-বিভঙ্গ ॥ 

করে কর জোরি ভেরি নাচে বাল।। 

মদন গাথল যেন টাকি মালা ॥ 

পদতলে তাল ধরণী'পর-ধারী। 

নাচত রঙ্গে নিশঙ্ক মুরারি ॥ 
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হেরি ললিত! তব. লেয়লি ডন্ফ। 

বিকট তাল তব করল আরম্ত ॥ 

হাসি কমল-মুখী কহে শুন কান । 

ইহ*পর পদ্-গতি করহ সুঠান ॥ 

মাতি মদন-মদে মদনগোপাল। 

বিকট তাল'পর নাচত ভাল ॥ 

রীঝি দেয়ল ধনী মোতিম-মাল। 

স্বখ-ভরে শেখর কহে ভালি ভাল ॥ 

(৭)--যথারাগ। 

জ্রীরাসমগ্ডলস-মাঝে কিশোরী কিশোর । 

দুহু' মেলি নাচত আনন্দ নাহি ওর ॥ 

রাই-মঙ্গে অঙ্গ দিয়া নাগর-কানাই । 

নাচিতে নাচিতে দোহে যায় একঠাই ॥ 

ত। দেখি ময়ূর-সব নাচে ফিরি ফিরি। 

'জয় রাধাকৃষ্ বলি ডাকে শুক-শারী ॥ 

ফুল-ভরে তরু-লতা। লম্বিত হইয়া । 
চরণ-পরশ লাগি পড়ে লোটাইয়া ॥ 

বৃন্দাবনে আনন্দ-হিল্লোল বহি যায়। 

গোবিন্দ-দ।স দোহার চরণে লোটায় ॥ 
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অথ রাসাবসানে জলকেলি। 

(৮)-বিহাগড়া। 

দুছজন-নটন-, পরিশ্রম অতিশয়, প্রিয় সহচরীগণ মেলি। 

নিকটহি যমুনা-) নীর সুশীতল, গৈঠি করত জলকেলি ॥ 

দেখ রাধামাধব রর্গে। 

ছেম-কমলিনী-সনে, নীল-কমল জন্ব,  ভাসই যমুনা-তরঙে ॥ 
চৌদিকে সখীগণ, করে কর-বন্ধন,  মাঝহি রাধা-কান। 

€লমণ্ডুক-ধবনি, করে জল উছ্ছলনি, আনন্দে কয়ল সিনান। 

অগরূপ শ্াম-, চরিত কোই সমঝুব, স্থী-সঞ্জে কেলি-বিলাস। 

সব-জন-মরমে, নিকট মঝু বিহরত, বইতহি ইহ শ্যামদাস। 

অথ কুঞ্জে ভোঁজন-লীল| ও তদন্তে শযন। 

(৯) সুহিনী। 

রাধা-মাধব সখীগণ-সঙ্গ | 

নাহি উঠিল তীরে মোছল অঙ্গ ॥ 

সবে মেলি কয়ল বসন পরিধান । 

করতহি' বনুবিধ বেশ বনান ॥ 

বৈঠল দু জন নিরজন-কুপ্রে। 

রতন-পাঠ'পর আনন্দ-পুঞজে॥ 
বু উপহার তাহি আনি দেল। 
ভোজন কয়ল সবীগণ মেল ॥ 

ভোজন সারি শয়ন-পরিষস্কে । 

নাগরী শুতল নাগর-অস্কে ॥ 



৩৯০ শ্রীপ্রীতক্তিরত্ব-হার। 

ললিতা তান্ব ল-বীড় বনাই। 

উদ্ধব-্ণীস কব. দেওব যোগাই ॥ 

(১০ .-_কেদার। 

[রাস-জাগরণে। নিকুপ্ধ-ভবনে,  এলাইয়া আলস-ভরে। 
শুতলি কিশোরী, আপন! পাঁসরি, পরাণ-নাথের কোরে॥ 

সখি! হের দেখ সিয়া বা। 

নিণ যায় ধনী, চন্দ্-বদদনী, শ্যাম-অলগে দিয়া পা॥ 

 নাগরের বান, সিথান করেছে, বিথান বমন ভূষা। 
নিশ্বাসে ছুলিছে, নাসা বেণর, হাসিধানি তাহে মিশ।॥ 

পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি, সাহস না হয় মনে। 

ধীরিকরি বোল, না করিহ রোল, দাস-জগনাথ ভণে॥ 

সখি! তোর! ধীরে ধীরে কও না কথ|, রাই যেন জাগে 

না। জাগে রাই ঘুচাবে পা, কারও সুখ হবে ন।। আলে। 
চিত্রা! তোমাদের মুখে কি ছোট কথ! আসে না। 

(১১) বরাড়ী। 

বড় অপরূপ, দেখিনু সনি,  নয়লী-কুঞ্জের মাঝে। 

ইন্দ্রনীলমণি, কনকে জড়িত, হিয়ার উপরে সাজে ॥ 

কুম্ুম-শয়নে, মীলিত নয়নে,  উললমিত অরবিন্দ। 

শ্যাম-সোহাগিনী, কোরে ঘুমায়লি, চান্দের উপর চান্দ॥ 
কুঞ্জ কুম্ুমিত। . মুধাকরে রঞ্জিত, তাহে পিককুল-গান। 

মরমে মধন-বাণ, দৌহে অগেয়ান,। কি বিধি কৈল নিরমাণ 
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মনা মলয়জ-। পবন বহ ম্বতু মৃদু, ও-ম্ুখ কে। করু অস্ত । 

মরবস-ধন, দৌহার ত্ুঘছুজন, কহয়ে রায়-বসন্ত ॥ 

প্রীঅদ্হৈতপ্রভুব্র জল্যতলীল1 বা! অই্ৈত-সপ্তমী। 

( মাঁঘী শুক! সগ্তমীব মধ্যহুকাঁলে উৎসব। 

তৎকালে ইহা অবশ্য কীন্তনীয় বা পাঠা |) 

(১)--সিন্ুড়া। 

এ-তিন-ভুবন-মাঝে অবনীমণ্ডল সাজে 

তাহে পুন অতি অনুপাম। 

শোক ছঃখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয় 

হেন সেই শাগ্চিপুর-গ্রাম ॥ 

কুবের-পণ্ডিত তায় শুদ্ধসত্ব দ্বিজরায় 

নাভাদেবী ভাহ।র গৃহিণী । 

শান্িপুরে করে স্থিতি কুষ্ণ-পৃজ। করে নিতি 
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী। 

কলিহত জীব দেখি মনোছুঃখ পায় অতি 

ভক্ত্যে আরাধয়ে ভগবান্। 

সেই আরাধন-কাজে নাভাদেবী-গ€-মাঝে 
মহাবিষু। হৈল! অধিষ্ঠান ॥ 

মাঁঘ-মাস শুভক্ষণে গুরু! সপ্তমী-দিনে 
অবতীর্ণ হৈল! মহাশয়। 



৩৯২ শ্রীপ্রীভক্তিরতু-হার। 

দেখিয়া পণ্ডিত অতি  হৈলা হরফিত-মচি 
নয়নে আনন্দ-ধারা বয় ॥ 

আচঙ্বিতে জগ-জনে আনন্দ পাইল! মনে 

কি লাগিয়৷ কেহ নাহি জানে। 

এ বৈষ্ব-দাসে বলে উদ্ধার হবে হেলে 

পতিত পীষপ্তী দীনহীনে ॥ 

(২) কল্যাণী। 

কুবের-পর্ডিত,।. অতি হরষিত। . দেখিয়া পুত্রের মুখ, 
করি জাত-কর্ম,. যে আছিল ধর্ম, বাড়য়ে মনের সখ 

যত পুরনারী, শিশু-মুখ হেরি, আনন্দ-সাগরে ভাসে। 
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃপুনঃ গিয়া) নিরখয়ে অনিমিষে। 
তাহার মাতারে, করে পরিহারে, কহে হেন সত যার। 

তার ভাগ্য-মীমা, কির্দিব উপমা, ভুবনে কে সম তার। 

(৩)-যথারাগ । 

জয় জয় অদ্বৈত-আচার্ধ্য দয়াময় । 

অবতীর্ণ হৈল। জীবে হইয়। সদয় । 

মাঘ-মাস শুরুপক্ষ সপ্তমী-দিবসে। 

শাস্তিগুরে আসি প্রভূ হইলা প্রকাশে ॥ 

সকল-মহান্ত-মাঝে আগে আখয়ান। 

শিশুকালে থুইলা পিত। কমলাক্গ-নাম ॥ 
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কলি-কালসাপে জীবে করিল গরাস। 

দেখিয়া করুণা করি হইল। প্রকাশ ॥ 

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মলীল! ব! নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী । 
( মাঘী শুরু ত্রয়োদণীর মপা!হ-কালে উত্মব। 

তৎকালে ইহ! অবশ্য কীর্তনীয় বা পাঠ্য। ) 

(১)- শীরাগ । 

বাযদেশে নাম, একচক্রা-গ্রাম। হাঁড়।ই-পণ্ডিত-ঘর। 

শুভ-মাঘ-মাসি,  শুর্ু। ত্রয়োদশী, জনমিল! হলধর ॥ 

হাড়াই-পণ্ডিত,। . অতি হরবিত, গুত্রমহোংসব করে। 
ধরণীমগ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে ॥ 

শান্তিপুর-নাথ, মনে হরঘিত, করে কিছু অনুমান । 

অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম ॥ 
বৈধবের মন, হইল পরসন্, আনন্দ-সাগরে ভাসে 
এদীন গামর, হইবে উদ্ধার, কহে ছুখী কৃষ্দাসে ॥ 

(২)--যথারাগ | 

ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনস্ত-রাম। 

রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈল। নিত্যানন্দ-রাম ॥ 

মাঘ-মাসে শুরা ত্রয়োদশী শুভদিনে । 

গল্লাবতী-গর্ভে একচাকা-নামে গ্রামে ॥ 



৩৯৪ ভ্ীশ্রীতক্কিরত্হার। 

হাঁড়াই-পণ্তিত-নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ। 

মূলে সর্ধ-গিতা তানে করি পিতা-ব্যাজ ॥ 
কৃপাসিছ্ধু ভক্তিদাত। গ্রভৃ-ব্লরাম। 
অবতীর্ণ হৈল। ধরি নিত্যানন্দ-নাম ॥ 

মহা জয়-জয়শ্ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ। 

স/ঙ্গাপে দেবতাগণ করিল তখন ॥ 

সেইদিন হৈতে রাটমণ্ডল সকল। 

বাটিতে লাগিল পুনঃপুন; সুনঙ্গল ॥ 

শ্রীকষ্চৈতন্য নিত্যানন্টাদ জান। 

বন্দাবন-দাস তছু পদ-যুগে গান ॥ 

ভ্রীপৌন্পাঙ্গমহা প্রভু জল্মলীলা বা লৌব্রপুলিমা। 
( ফান পৃণিধার মন্ধ্যাঞালে জন্ম ও উৎসব। 

তৎকালে ইহ! অনহ্ঠ কীর্তনীয় ব| পাঠা। ) 

(১)--ভাটিগাণী। 

ফাল্গণী গুণিমা-তিথি স্থভগ সকলি। 
জনম লভিবে গোর! পড়ে হুলাহুলি ॥ 

অন্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ। 

লভিবে জনম গোরা যাবে সব ছুখ ॥ 

শঙ্খ ছুন্দুভি বাজে পরম-হরিষে। 

জয়ধ্বনি নুরকুল কুমুম বরিষে ॥ 
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জগ ভরি হরিধবনি” উঠে ঘনেঘন । 

আবালন্বনিতা আদি নর-নারীগণ ॥ 

শুভনক্ষণ জানি গোরা জনম লভিলা। 

পুণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিলা ॥ 
সেই কালে চন্দ্রে রা করিলা গ্রহণ। 

“হরি হরি”ধ্বনি উঠে শরিয়া ভূবন ॥ 
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ। 

দেখিয়! আনন্দে ভাসে জগনাথ-দাস ॥ 

(২)-তুড়া। 

জয়-জয়-কলবর নদীয়া-নগরে | 

জনম লভিলা গে।র। শচীর উরে ॥ 

ধণান্তনী পুণিমা তিথি ন্গত্র ফন্তুণী। 
শুভক্ষণে জনমিলা গোর'-দ্বিজমণি ॥ 

পৃণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ-প্রকাশ । 
দূর গেল অন্ধকার পায়! নৈরাশ ॥ 
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ-অবতার | 

যশোদ।-উপরে জন্ম বিদিত সংসার ॥ 

শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে। 

কলিযুগের জীব-সব নিস্তার করিতে ॥ 

বাস্ুদেব-ঘোষে কহে মনে করি আশা । 

গোরা-পদদ্বদ্ধ মোর কেবল ভরস। ॥ 



৩৯৬ শ্রীশ্বীভক্তিরত্র-হার। 

(৩) যথারাগ। 

নদীয়া-আকাঁশে আসি, উদিল গৌর, ঈ-শশী, ভাসিল সকলে কুতৃহলে: 
ভাগিল গগন-শশী, মাখিল বদনে মসি, কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে। 

বামাগণ উচ্চম্বরে, জয়-জয় ধ্খনি করে, ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্ট। শাখ। 

দামাম| দগড় কামি, সানাই ভেউড় বীণী, তুঁড়ী ভেড়ী আর জয়ঢাক। 

মিশ্রজগন্নাথমন, মহানন্দে নিমগন, শচীর সুখের লীম। নাই। 

দেখিয়! নিমাইর মুখ, ভুলিল! প্রসব-ছুখ, অনিমিখে পুত্র-মুখ চাই। 

গ্রহণের অন্ধকারে, কেহ না চিনয়ে কারে, দেবে নরে হৈল মেশামিশি 

নদীয়া-নাগরী-সঙ্গে, দেবনারী আসি রঙ্গে হেরিছে গৌরা ্-রূপরাশি। 

পুত্রের বদন দেখি, জগন্নাথ মহাসুখী, করে দান দরিদ্র-সকলে। 

ভূবন আনন্দময়, গৌরবিধু সমুদয়, বাস্তু কহে জীব-ভাগাফলে। 

(৪)-_কল্যাণী। 

নদীয়া-উায়গিরি ূশচন্দ্র গৌরহরি 
কূপ করি করিল উদয়। 

পাপ-তমে। হৈল নাশ ব্রিজগতের উল্লাস 

জগ ভরি হরি-ধ্বনি হয় ॥ 

সেইকালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত-রায়ে 
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে | 

হরিদাসে লেয়া সঙ্গে হকার কীর্তন রঙ্গে 
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥ 
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(৫) বিভাস বা তুড়ী। 

হের দেখ সিয়া, নয়ান ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে। 

নদীয়া-নগরে, শচীর মন্দিরের চান্দের উদয় দিনে । 

কিয়ে লাখবাণ, কষিত কাঞ্চন, বপের নিছনি গোরা । 

শটীর-উদর", জলে নিকফিল, স্থির-বিজুরী-পার। ॥ 

কত বিধুবর, বদন উজোর, . নিশি দিশি মম শোভে। 

নয়ান-ত্রমর। আ্ুতি-সরোরুহে, ধায় মকরন্দ-লোভে ॥ 

অজানুলন্বিতত তুজ স্ববলিত,। নাভি হেম-সরোবর। 

কটি করি-অরি, উর হেম-গিরি, এ-লোচন-মনোহর ॥ 

(৬) জয়জয়ন্তী। 

চৈতন্ত-অবতার, শুনি লোক নদীয়ার, উঠিল পরম মঙ্গল রে। 

মকল-তাপ-হর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি, আনন্দে হইল বিহ্বল রে॥ 

অনন্ত ব্রক্মা শিব, আদি করি যত দেব, সবাই নর-রূপ ধরি রে। 

গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি, লখিতে কেহ নাহি পারি রে॥ 

দশদিকে ধায়, লোক নদীয়ায়। বলিয়। উচ্চ হরি হরি? রে। 

মানুষ দেবে মেলি, একটাই করে কেলি, আনন্দে নবদ্বীপ পৃরি রে॥ 
শচীর অগনে, সকল দেবগণে,  প্রণত হইয়। পড়িল! রে। 

গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে, ছৃঙ্ছেয় চৈতন্যের খেলা রে॥ 

কেহো! পড়ে স্কৃতি, কারে| হাতে ছাতি, কেহো চামর ঢুলায় রে। 

পরম-হরিষে, কেহো পুষ্প বরিষে। আনন্দে নাচেগায় রে॥ 

সব ভক্ত সঙ্গে করি, আইলা! গৌরহরি, পাষপ্ী কিছুই ন। জান রে। 
শ্রীকষ্চৈতন্ত, গ্রতু-নিত্যানন্দ, বৃন্দাবন-নাস রস গান রে॥ 

০০ রহ 



৩৯৮ শ্রীশ্রীভত্তিরত্ব-হ।র। 

দোলল্পীহল। বা হোলি । 
(ফান্তণী পূণিমার প্রথমভোরে উত্মব | তৎপুর্বের সেই রাত্রিতে টাচড। ) 

টাচড়ে যাইবার সময় কীন্তন। 
এ কাল-রূপে জগৎ আলে। হয়েছে, তোমর। দেখ হে। 
শ্টাম যেমন চিকণ-কাঁল।, তেমনি বুষভান্তর বাল।। 
এ স্টামের বামে রাই-কমলিনী, যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী 
তোমরা! দেখ হে, দেখ হে, একবার এ?স দেখ হে, দেখ হে ॥ 

টাচড় হইতে ফিরিবার সময় কীন্তন। 

আজ হোলি খেল্ব। শ্যাম তোমাবি সনে। 

একা পেয়েছি তোমায় শিধুননে ॥ 

শুন ওহে বনমালি, তোমার ঘুচাইব নাগরালি, 
বংশী ফেলাইয়ে দিব গন-বানে। 

শ্যাম তোমার হাতে আবিরি, আমর হাতে পিচকারি, 

আমি কুস্কুম মারিব তোমার রাঙ্গা-চরণে ॥ 

ভোরবেল। দোললালা-কীত্তন। 

(১) ব্সস্ত।-_প্রীগৌরচক্দ্র। 

দেখ দেখ খতুরাজ-বসন্ত-সময়। 

সহচর-সঙ্গে বিহরে গেরারায় ॥ 

ফা খেলে গোরাট॥দ নদীয়া-নগরে। 

যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে ॥ 
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সহচর মেলি ফাগ্চ মারে গোরা-গায়। 

কুষ্কুম পিচকা লেই কেহ কেহ ধায় ॥ 
নান! যন্ত্র স্বমেলি করিয়া শ্রীনিবাস । 

গদাধর-আদি-সঙ্গে করয়ে বিলাস ॥ 

হুরিঃ বলি বাহু তুলি ন।চে হরিদাস । 

বাস্থদেব-ঘেোষ রস করিল। প্রকাশ ॥ 

(২) বসম্ত। 

নিধুবনে মাধব দোলন রাঙ্গ। 
ব্রজ-বনিত। ফা দেই শ্যাম-আঙে ॥ 
কানু ফা দেয়ল স্থন্দরী-শঙ্গে | 

মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গ ॥ 

ফাগ্চ-রঙ্গে গোপী-সব চৌদিকে বেড়িয়া। 

শ্যাম-অ;ঙ্গ ফাঞ্ড দেই অঞ্জলি ভরিয়া ॥ 

ফাগ্ড খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে । 
বৃন্দাবন-তরুলতা রাতুল-বরাণে ॥ 

রাঙ্গ। ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গ। কোকিল গায়। 

রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গ। ভ্রমর রাঙগ। মধু খায় ॥ 

রাঙ্গ। বায়ে রাঙ্গ। হৈল কালিন্দীর পানি । 

গগন ভূবন দিগ বিপিগ না জানি ॥ 
রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে গায়। 

জ্ঞানদাসের চিত নয়ন জুড়ায় ॥ 
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(৩) ৰসন্ত। 

'লালিনী লাল, লাল আবিরণ, সবখীগণ লালহি লাল। 
কুঞজহি' লাল, লাল নিধুবন, যমুনা-সলিলহি' লাল।॥ 

বিলসই নন্দকি লাল। 

লাল নলিনীকুল, লাল অলি সঞ্চর, লালহি' পীবর রসাল ॥ 

লাল লতা তরু, লাল পাখিকুল, চিন্তামণি-ভূমি লাল। 
গগনহি লাল, লাল দিন যামিনী, লালহি ফুল নিরমল॥ 

লাল বসন্ত গায়ে মনোরম, লাল ডস্ষকুল বাজ। 

বল্পবী লাল, মনহি' পর সঞ্চরু, লালহি লাল বিরাজ ॥ 

(৪)--কেদার। 

খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়। 

চৌদদিকে ব্রজবধূ পথ নাহি পায়॥ 
আবিরে অরুণ আখি মেলিতে ন। পারে। 

হারিন্ু হারিনু শ্যাম বলে বারে বারে ॥ 

কর সঞ্জে মুরলী ভূমেতে পড়ে খসি। 
করতালী দেয় সব সখীগণ হাসি ॥ 

চুয়। চন্দন ভরি পিচকারী। 

শ্যাম-নাগর-অঙ্গে দেওত ডারি॥ 

ললিত| বিশাখা আদি সখীপণ মেলি। 

রাইক নিয়ড়ে ফাগড লেই গেলি। 
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সব সখী ডারত নাগর-অঙ্গে । 

নাগর খেলই রাইক সঙ্গে ॥ 

বাণ! রবাব যুরজ পিনাস। 

বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস ॥ 

কোই কোই গাওত নব নব তান। 

জ্ভানদাস হেব্রি জুড়ার নয়ান ॥ 

(৫)--শ্রীরাগ। 

শরম-জলে ঢর ঢর তুহু ক কলেবব 

ভিগল অরুণিম বাস। 

রতন-বেদা'পর বৈঠল দু জন 
খবতর বহই নিশাস ॥ 

আনন্দ কহই ন। যায়। 

চাঁমর করে কোই বীজন বীগই 

কৌ বারি লেই ধায় ॥ প্র 

চরণ পাখালই তান্বল যোগায়ই 

কোই মোছায়ই ঘাম। 

এছন দু -তন্ু শশিতল করল জট 

কুবলয়-চম্পকশ্ণাম ॥ 

আর সহচরীগণে বহুবিধ সেৰনে 

শ্রম-জল কয়লহি দূর। 

আনন্দ-সায়রে ছুহু-মুখ হের 
গোবদ্ধন-হিয়! পুর ॥ 

২৬ 
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অথ ভোজন-লীলা। 
(৬) শ্রীরাগ। 

বৃন্দ|-রচিত কতেক পরকার। 

সখীগণ আনল বহু উপহার ॥ 

রতন-থারী ভরি রাখল তাই। 

ঝারি ভার বারি দেওল যাই 

রতন-আসন'পর বৈঠল কান। 

ভোজন করল আগন-গন মান ॥ 

আচমন সারি তলপে মুখবাস। 

ভোজন করু ধনী সবীগণ-পাশ ॥ 

যো কছু শেষ ভূঞ্জল সখী-সাথ। 
আচমন করল মুছল পদ হাত ।॥ 

শ্যাম-বামে ধনী বৈঠল যাই। 

প্রিয় সহচরী কোই তাল যোগাই। 

শুতল শেজে রাই-ঘনশ্যাম 

চামর বীজন কক দাস-বলরান ॥ 

ব্বাসন্ভী প্রীসালীল।-_ শ্রীবলদেবের রাস। 
( চেত্রপৃণিমার বাত্রে এই রাসোৎসব। ) 

( ধান্তকুড়িয়।-গ্রামে এই রাসোৎ্সব হইয়। থাকে 1) 

(১) ুহই।--শ্রীগৌরচন্দ্র। 
মধুখতু-যামিনী স্ুুরধুনী-তীর।  উজোর স্ধাকর মলয়মীর। 

সহচর-সঙ্গে গৌর-নটরাজ | বিহরয়ে নিরুপম কীর্তন-মাঝ | 
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খোল-করতাল-ধ্বনি নটন-হিল্লোল। 

তু্জ তুলি ঘন ঘন “হরি হরি, বোল॥ 

নররি গণাধর [বিহরই সঙ্গ।  নাচত গাওত কতছ বিভঙ্গ॥ 

কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাষ। নয়নানন্দ-পহু করয়ে বিলাস॥ 

অথ শ্রীরফের বংশীবাদন। 

(২) কানড়া। 

তরু-মূলে রহি কালা কান্ত বাওত সুমধুর বেণু॥ 

শবদে সে গলয়ে পাষাণ। যমুন। বহয়ে উজান ॥ 

গোপীগণ শুনিয়। শ্রবণে। বিগলিত দুকুল পরাণে॥ 

সব সবী আকুল হইয়া । রাঈক নিকটে যাইয়। ॥ 

কাতরে কহে সব বাত। জর জর তৈ গেল গাত॥ 

ছোঁডয়ে দীঘ নিশ্বাস। স্ুবনী কহে মুছু তাঁ॥ 

শুনিয়! মুরলী-গালাপন। র।য়-বসন্ত আন-মন ॥ 

অগ সধাসপ সং শ্রীমতীব অভিসার ও মিশন । 

(৩)--বেহাগ। 

জয় জয় জয়, বিজই কুপ্জে, কুঞ্জর-নর-গামিনী। 

প্রেম-তরঙ্গে, ভরল অঙ্গে, সাঙ্গ বরজ-কামিনী॥ 

গগন-মণ্ডল, অতি নিরমল, বসন্ত-ন্ুখদ-যামিনী। 

নীল-বসন, হাটক-বরণ, ঝটকত ঘন-দামিনী ॥ 

তান! নানা নানা, হ্থুললিত বীণা, গান করত সজনী । 

রুগুবুনু ঝুনু,. নৃগুরে নৃপুরে  বোলত নুপুর কিন্কিণী ॥ 
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বাজে রবাব, বীণ। পাখোয়াজ, ঠমকি-ঠমকি-চলনী। 
যন্ত্র ত্র, তাল মান, ধনি ধনী নব-যৌবনী॥ 

মিলল শ্যাম, কুছ্ৰা-ধাম, নিরুপম-রস-সায়নী। 

গোবিন্দ-দাস-) সুখ নাহি ওর,  ঠেরি শ্যাম-মনমোহিনী। 

'অথ রাস-বিতাম। 

(৪ )-_যথারগ। 

সরস-বসম্ঘ-,. সময় বন শোহন,) মোহন মোহিনী-দঙ্গ। 

অপরূপ রাস-) বিলাসহি' নিমগন, ছু" ছুহ'-অঙ্গহি' অঙ্গ 

দেখ সখি ! রাস-বিলাস। 

কত কত মন্ত্র ভন্থ সঙারত,। কতহু রাগ-পরকাশ ॥ ঞু। 
যুথহি যুথ, নিলি সব কামিনী, যামিনী বিলসই ভাল। 
নাচত রঙ্গিণী, প্রেম-তরঙ্গিণী) : গাওত মদনগোপাল॥ 

বাওযয় উপাঙ্গ) ডক্ষম্বরমগ্ুল,। কন্কণ-কিস্কিণী-রোল। 

বহুবিধ তাল, মান ধরু করঙলে, অনন্ত-আনন্দ-হিল্লে।ল। 

(৫) বেলোয়ার। 

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিমি দ্রিমিয়া | 

নটতি কলাবতী শ্যাম-সঙ্গে মাতি 
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া ॥ 

ডগমগ ডন্ষ দ্রিমিকি ড্রিমি মাদল 

রুণুঝুনু মঞ্জীর বোল। 
কিন্কিণী-রণরণি বলয়া কনয়! মণি 

নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল ॥ 
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বীণ রবাব মুরজ স্বরমগ্ডল 

সখ গমপধনি সা বহুবিধ ভাব। 

ঘটিত ঘেটিত। থেনি মুদ্গ-গরজানি 

চঞ্চল স্বরমণ্ডল একু রাব ॥ 

শ্রম-ভরে গলিত ললিত করবী-যুত 

মালতী-মাল বিথারিত মোতি । 

সময়-বসন্ত- রাস-রস-বর্ণন 

বিদ্ভাপতি-মতি ক্ষোভিত হোতি।॥ 

(৬)-কেদার। 

রজনী-উজাগরী, ] নাগর-নাগরী, 

জাখি খেলিতে নারে ঘুমে। 

অতিশয়-রস-ভরে, শা|ম-নাগর-কোরে, 

অঙ্গ হেলি রহল নিঝুমে ॥ 

দেখ সখি! অপরূপ ছান্দে। 

শ্যাম-নাগর-কোরে, শুতিয়৷ বল ধনী, 

কানু নেহারে মুখ-চান্দে ॥ ঞ॥ 

কুঞ্চিত কুস্তল, ভালে লাগিয়াছে, সিন্দুর কাজর যৃছু ঘামে। 

ফুল কবরী আধ, বিনন পাটের জাদ, বাড় খসল কর বামে ॥ 

নীল বসন ভিগি, অঙ্কে লাগিয়াছে, শ্মঙ্গ দেখিতে উদাস। 
যৈছে চান্দ-কলা, মেঘে গরাসল, নিরখই গোবিন্দ-নস॥ 
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(৭)--ললিত। 

দেখ সখি ! গোরী শুতল শ্যাম-কোর। 

লাগল নীল-, রতন কিয়ে কাঞ্চন, কুবলয় চম্পক জোব।॥ 

গোরী-ম্থনাগরী-, অধূরে অধর ধরি, ঘুমায়ল বিদগধ-চোব। 

কনয়-কমলে অলি, মাতি রহল জন, হিমকরে শ্যামচকোব। 

পীন গয়োধর, . তুঙ্গ মনোহর, রাতুল কর-যুগ সাজ। 
উলটি কমল,  বিকচ কিয়ে ঝাপল, কনয়-ধরাধর-রাজ ॥ 

নাগরী-গররু-উরে, নাগর বেল, নাগরী-ভুঁজ বেটি অঙগ। 
জলে বিজুরী যৈছে, বেল ছুছু-তনু, গোবিন্দ-দাস রভু ধন্দ। 

এ সো ৭ সপ পাপ 

নগল্র-কীগ্ডন ও ্িিব্িধ-কীগুন। 

(১) 

শ্রীচৈতন্ত নিত্য "নদ শ্রীঅদ্বৈতচন্ত্র | 

গদাধর শ্রীবাসাণ-গৌরভত্তবুন্দ ॥ 

(২) 

হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ । 
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হ! গৌরাঙ্গ হা! গৌরাঙ্গ ॥ 

( এইরূপ যতক্ষণ পারা যায় বলিতে হইবে।) 

(৩) 

হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই। 
হা নিতাই হা নিতাই হা নিতাই হা৷ নিতাই ॥ 

( এইরূপ যতক্ষণ পার] যায় বলিতে হইবে ।) 
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(৪) 

হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই। 
হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই হ! গৌরাঙ্গ হা নিতাই ॥ 

( এইরূপ যতক্ষণ পাবা যায় বপিতে হইবে) 

(৫) 

নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ | 
নাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌবাঙ্গ॥ 

( এইরূপ ধক্ষণ পার! যাঁয় বলিতে হইবে ।) 

(৬) 

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাদ্দ লহ গৌরাক্ষের নাম রে। 
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই ত আমার প্রাণ রে। 

(৭) 

জয় আ্ীকষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। 
হরে কুঝণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥ 

(৮) 

হরে কফ হরে কুক কফ কফ হরে হরে। 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 

। পরম-মঙ্গলময় এই “হরিনাম/-মহামন্ত্র ঘত পারেন কীর্ভন করিবেন। ) 

(৯) 

একবার ডাক্ রে নিতাই গৌর বলে ভাই, 
ডাক্ রে নিতাই গৌর ব'লে। 
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ও তোর সকল জাল! দূরে যাৰে ভাই, কোনে! জালা রবে না বে, 
আমার নিতাই-গৌরাঙ্গ-নামে তোর কোনে! জালা রবে না রে। 

ও তোর প্রেমানন্দের উদয় হবে, তোর নিরানন্দ দুরে যাবে তা, 
আমার নিতাই-গৌর-নামের গুণে, তোর নিরাননন দুরে যাঁবে ভাই 

একবার ডাক্ রে নিতাই গৌর ঝ'লে ভাই, 
ডাক রে নিতাই গৌর বলে ॥ 

(১) 

গৌরাঙ্গ-প্রেমার ভরে মাতিল নিতাই। 
মাতিল নিতাই জগণ্ড ম'তাঁলো নিতাই ॥ 

নিতাই আপনি পড়িয়া ধলে সামালে! রে ভাই, 

বলে দেখো বেন পড়ো নারে, 

তোমরা গৌর-গ্রেমে মন্ত হ'য়ে দেখে। যেন পড়ে না বে। 

বড় গরব করে বলে নিতাই গৌর আমার ভাই রে, 
ওরে গৌর আমার ভাই, ওরে গৌর আমার ভাই রে। 

নিতাই জোড়ে জোড়ে লক্ষ দিয়ে বলে ভাই ভাই রে, 
নিতাই আমীর গৌর-গ্রেমে মন্ত হ'য়ে রে। 

জগত-মাঝারে এমন দয়াল আর নাই রে, 

আমার নিতাই-াদের মত এমন দয়াল আর নাই রে। 

নিতাই অযাচকে প্রেম বাচে, এমন দয়াল আর নাই রে॥ 

(১১) 

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাই রে। 

হরিনাম বিনা! জীবের আর গতি নাই রে। 
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ইহ পরকালে গতি গৌরাঙ্গ নিতাই রে। 

নিতাই চৈতন্যের নাম যুগে যুগে গাও রে। 
হও রে মন প্রেম-ভিখারী, প্রেম দিবেন সেই গৌরহরি। 
রাখ হৃদয়ে ভরি সুধামাখ। নাম রে। 

এই হরিনাম যত লবে তত আরো স্বাদ গাবে। 

তাপিত প্রাণ শীতল হ'বে কর নাম-সঙ্কীর্তন রে ॥ 

(১২) 

গৌরহরি বল, হরি বল, হরি বল রে মাধাই। 
আমাদের নিতাই চৈতন্য বই আর গতি নাই। 

ওরে সেধে যেচে প্রেম বিলাতে নিতাই বই আর কেহ নাই। 

ওরে মা'র খেয়ে প্রেম াচে এমন দয়াল দেখি নাই। 

ওরে অধম পতিত তরাইতে নিতাই বই আর কেহ নাই। 

ওরে আচগ্তালে প্রেম বিলাতে নিতাইর মত কেহ নাই । 

আমি দেখে এলাম দেশ-বিদেশে এমন কোথাও দেখি নাই। 

দ্রেখার কথা দূরে থাক্ কাণেও কতু শুনি নাই। 

তাই বলি ভাই সব ছাড়ি ভজ গৌরাঙ্গ ভজ নিতাই । 

আর কাজ কি মোদের গৃহবাসে চল নিতাইয়েব সঙ্গে যাই । 

ও ভাই ছু'বাহু তুলিয়ে বল--হা৷ গৌর হ। নিতাই । 

(১৩) 

নিতাই এনেছে নাম হরি বল হরি বল। 
ভীবের দশ! মলিন দেখে রে। 
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এই কলিযুগের জীবের ভাগ্যে, 

নিতাই এনেছে নাম, বড় দয়াল বটে হে। 

আমার নিতাই নইলে নাম কে বিলাতো, 

এমন দয়াল আর কেবা আছে, 

আমার নিতাই-ঠাদের মত এমন দয়াল আর কেব। আছে। 

নিতাই ঝড় দয়াল বটে হে। 

নিতাই এনেছে নাম হরি বল হরি বল॥ 
(১৪) 

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে তারা, 

তারা ছু'ভাই এসেছে রে। 

যার! ব্রজের বলাই কানাই তারা) 

তার ছু'ভাই এসেছে রে। 
যারা নিতাই গোর নাম ধরে তারা, 
যার] অযাচ:ক প্রেম যাচে তার, 

যার] জ, র দ্রখ সইতে নারে তারা, 

যারা মা যশোদার নয়ন-তারা তারা, 

যাঁর] মা'র পেয়ে প্রেম যাচে তারা, 

যারা শচী-মাতার নয়ন-তার! তার।, 

যার! দেবের আরাধ্য-ধন তারা, 

তার৷ ছা'ভাই এসেছে রে॥ 

(১৫) 

বল হরি ও রাম রাম হরি ও রাম। 

এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম ॥ 
(নদে-বাসীর ঘয়ে ঘরে রে।) 
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দিবানিশি বল হরি পাবে পরিজ্রাণ রে। 

হরিনামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই রে। 
নামাভামে অজামিল ত'রে গেল ভাই রে। 

হরি ঝলে বাহু তুলে নাচে ভাগ্যবান রে। 

বল হরি ও রাম রাম হরি ও রাম ॥ 

(১৬) 
ঝুরধুনী-তীরে হরি বলে কেয়েয়ে। 
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। 

আজ বুঝি মোদের প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। 
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়ালো কিসে । 

নইলে কেন প্রেমানন্দের উদয় হয়েছে। 

এ শোন ভাই ভুবন-মঙ্গল ধ্বনি উঠেছে ॥ 
6৯) 

হরি বোল হরি বোল বলে, 

কে যায় নদের বাজার দিয়ে। 

যা রে যা রে মাধাই দেখে আয়, 

আমাদের গৌর যায় কি নিতাই যায়॥ 

(১৮) 

হরি ঝলে আমার গৌর নাচে 
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার সঙ্কীন্তনের মাঝে ॥ 
গোরার রাঙ্গ। পায়ে সোণার নূপুর রুণুবুনু বাজে । 

গৌর নাচে নিতাই নাচে অদ্বৈত তার মাঝে ॥ 
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শিব নাচে ব্রহ্ম। নাচে আর নাচে ইন্র। 
গৌর ঘিরি ফেরি নাচে প্রভৃ-নিতযানন্দ ॥ 
দেখে। রে বাপ নরহরি থেকো! গৌরের কাছে। 
রাধা-ভাবে গড়। তন্ন ধুলায় পড়ে পাছে ॥ 

সোণাঁর অঙ্গ গৌর আমার ধুলায় পড়ে পাছে ॥ 

(১৯) 

কি প্রেম আনিল৷ ন'দেপুরে গোরারায়। 

প্রেম শান্তিপুর ডুবুড়বু নদে ভেসে যায় ॥ 

(২০) 

আর কেন ভাই আয় না সবাই গৌর ব'লে ডাকি। 
গৌর ঝলে ডাকি আমর। নিতাই বলে ডাকি। 
সবাই তরে গেল শুধু আমরা রইলাম বাঁকী। 
নাম ভূল ন! ও রসন। যত দিন আর থাকি ॥ 

(২১) 

এস নদীয়া-বিহারী গোরারায়, ছু'ভাই গৌর নিতাই। 
একবার এস হে, দয়৷ করে ওহে গৌর, একবার এস হে, 

হরি-সঙ্ীর্তনের মাঝে, একবার এস হে, 

সাঙ্ষোপাঙ্গ সঙ্গে লয়ে একবার এম ছে, 

তোমরা! ছুট ভাইয়ে নৃত্য ক'রে একবার এস হে, 

একবার এস গৌর, এস নিতাই, একবার এম হে, 
এস নদীয়া-বিহারী গোরারায়, ছু'ভাই গৌর নিতাই ॥ 
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(২২) 

ওহে নিতাই গৌর সীতানাথ, 

প্রভে। ! এইবার আমায় দয়! কর হে। 

গুভু আমি তজন জানি না হে এইবার, 

প্রভূ তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে এইবার, 

গ্রভু বড় ভয় পেয়ে তোমারে ডাকে এইবার, 

গ্রভু আর ত কত ডাকি নাই হে এইবার, 

গ্রভু কোন্ মুখে চাহি দয়! এইপার, 

বড় সরম ঘে লাগে হে গ্রভু এইবার, 

ও হাই নিজ-গুণে দয়া কর হে এইবার, 

এইবার আগায় দয় কর হে॥ 

(২৩) 

এই কৃপা +রো৷ গোরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি। 

নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমায় না পাসরি॥ 

দেখে। যেন ভুলি না হে, ও গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ আমার ॥ 
(২৪) 

হরি হরি হরি ঝলে গৌরাঙ্গ নাচে। 

আয় গো তোরা দেখে য। গোর জগ নাঃচ। 

ন'দের বাজার ভালে। করে গৌরাঙ্গ নাচে। 
হেলে ছুলে বাহু তুলে গৌরাঙ্গ নাচে। 
টাদ-নিতাইয়ে সঙ্গে লয়ে গৌরাঙ্গ নাচে। 

কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হ'য়ে গৌর. নাচে। 

প্রেমে জগৎ ভাসাইয়ে গৌরাঙ্গ নাচে। 



৪১৪ জরআতক্তিরত্ব-হার। 

আচগালে প্রেম দিয়ে গৌরাঙ্গ নাচে । 

হরি হরি বোল ঝলে গৌরাঙ্গ নাচে। 
কত ভঙ্গী ক'রে গৌর ন।চে, গৌরাঙ্গ নাচে 
তোর! এমন কতু দেখিস্ নাই, গৌরাঙ্গ নাচে। 
ওরে ঘরের বাচির হয়ে দেখ গৌরাঙ্গ নাচে । 

ওরে নিতাই নাচে গৌর নাচে গীরঙ্গ নাচে ॥ 

(২৫ )--ধানশী। 

শয়নে গৌর, স্বপনে গৌব, 

জীবনে গৌর, মরণে গৌর, 
গোর নয়ন-তার| । 

গৌর গলার হার ॥ 

হিয়ার মাঝারে, গৌবাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বপিয়। রব। 

মনের স্খেতে, সে প্রাণ-বধূরে, নয়নে নয়নে থোব॥ 

সই ! কহ ন। গৌর-কথা । 

গৌর-নাম, অমিয়'-ধাম, 

গৌর বিহনে, ন। বাঁচি পরাণে, 
গৌর বলিয়ে, জনম যাক, 

গৌর ভকতি, গৌর মুকতি, 

গৌর ভজহ, গৌর সাধ, 

গৌর-গমন, গৌর-গঠন, 

গৌর-বচন, আমিয়-সিঞ্চন, 

গৌর-শব্দ, গৌর-্সম্প, 
দাস নরহরি) অনুগত তারি, 

পিরীতি-মুরতি-দাত। ॥ ঞ& 

গৌর করিলাম সার। 

কিছু ন৷ চাহিয়ে আর ॥ 

গৌর বেদের সার। 
গৌর করিবে পার ॥ 

গৌর-মুখের হালি । 

মরমে রহল পশি ॥ 

যাহার হৃদয়ে জাগে। 
চরণে শরণ মাগে ॥ 
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(২৬ )--বিভাস। 

গৌর নহিত, তবেকি হইত, কেমনে ধরিতু দে। 

বাধার মহিমা). প্রেমরস-সীমা, জগতে জানা'ত কে॥ 

মধুর বৃন্দ।-, বিপিন-মাধুরী- প্রবেশ চাতুরী-সার। 

বরজ-যুবতী-, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার ॥ 

গাও পুনঃপুন,. গৌরাঙ্গের গুণ, সরল হইয়া মন। 
এ-ভব-সাগরে, এমন দয়াল, ন1 দ্রেখিয়ে একজন ॥ 

গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেন্ব গলিয়া, কেমনে ধরিমু দে। 

বাস্থর হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমান গড়িয়াছে ॥ 

( ২*)- ধানশী। 

গৌরাঙ্গ আমার, ধরন করম, গৌরাঙ্গ আমার জাতি। 

গৌরাঙ্গ আমার, কুল শীল মান, গৌরাঙ্গ আমার গতি ॥ 

গৌরাঙ্গ আমার,  পরাণ-পুতলী, গৌরাঙ্গ আমার স্বামী । 
গৌরাঙ্গ গামার, সরবস-ধন, তাহার দ[সী যে আমি ॥ 

চরিনাম-রবে,।. কুল মজাইয়া, পাগল করিল মোরে। 

যখন সে রব, করয়ে বন্ধু, রহিতে ন। পারি ঘবে॥ 

ধ&রুজন-বোল, কাণে না করিব, কুল শীল হেয়াগিব। 

জ্ঞানদাঁস কহে, বিনি মূলে সেই, গৌর-গণে বিকাইব ॥ 

(২৮) যণার।গ। 

কে আছে এমন, মনের বেদন, কাহারে কহিব সই । 

না কহিলে বক, বিদরিয়া মরি, তেই সে তোমারে কই ॥ 
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বেলি-অবসানে, 

গৌরাঙ্গটাদের, 

সঙ্গে ননদিনী, 

'নয়নের বারি, 

গৌর-কলেবর, 

নুরধুণী-তীবে, 

বুক পরিমর, 

নয়ন ভরিয়।, 

কহে নরহরি, 

কুল শীল তার, 

শ্রীঞ্ীভক্তিরত্ব-হার। 

ননিনী-লনে, 
রূপ নিরখিয়া, 

কাল-ভূজক্ষিনী। 

সম্থরিতে নারি, 

করে ঝলমল, 

দাড়াইয়া আছে, 

তাহার উপর, 

দেখিতে নারিনু, 

গৌরাঙ্গ-মাধুরী, 
সব ভ।সি যায়, 

জল আনিবারে গেনু। 

কলসী ভাঙ্গিয়া এনু॥ 

কুটিল কুমতি ভেল। 
বয়ান শুকা”য়ে গেল ॥ 

শরদ-ঠাদের আলো। 

দু'কুল করিয়। আলে! ॥ 

চন্দন ফুলের মাল। 

ননদী হইল কাল॥ 

যাহার হৃদয়ে জাগে। 

গৌরাঙ্গের অনুরাগে ॥ 

(২৯ )- লণিত-ঝিবিট। 

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়। 

অভিমান-শৃন্ত নিতাই নগরে বেড়ায় ॥ 
অধম পতিত জীবের ঘরে ঘরে গিয়া । 

হুরিনাম*-মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিলাইয় ॥ 

যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি। 

আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি ॥ 
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়। 
মোণার পর্বত যেন ধূলাতে লোটায় ॥ 
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল। 

লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল ॥ 
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(৩*)--ভূপালী। 

অন্তরে নিতাই, বাঠিরে নিতাই, নিতাই জগতময়। 

নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই কথ! সে কয়॥ 

সাধন নিতাই, 'ভঞজন নিতাই, নিতাই নয়ন-তারা | 

দশদিকময়, নিতাই-ম্ন্দর,। . নিতাই ভূবন-্ভর ॥ 

বাধার মাধুরী, অনঙ্গ-মঞ্ীরী,. নিতাই নিতু সে সোব। 

কোটি শশধর, বদন সুন্দর, সখা সখী বলদেবে ॥ 

বাধার ভগিনী, শ্যাম-সোহাগিনী, সব সখীগণ-প্রাণ | 

সাহার লাবণি, মগ্ডগ-সাজনি, শ্রীমণিমন্ৰির নাঁম ॥ 

নিতাই-ম্ুন্দর। যোগণীঠে ধরে, রত্ব-সিংহাসন শেজে । 

রসন নিতাই, ভূষণ নিতাই,  বিলাসে সথীর মাঝে ॥ 

কিকহিব আর, নিতাই সবার, আখি মুখ সব অঙ্গ। 

নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নৃতন রঙ্গ ॥ 

নিতাই বলিয়।, ছু'বাহু ভুলিয়া, চলিব ব্রজের পুরে। 

দাস-বুন্দাবন, এই নিবেদন, নিতাই নাছেড়ো মোরে ॥ 

(৩১) পঠমঞ্জরী। 

নিতাই মোর জীবন-ধন নিতাই মোর জাতি। 

নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি ॥ 

সংসার-স্ুখের মুখে তুলে দিব ছাই। 

নগরে মাগিয়। খাব গাইয়া নিতাই ॥ 

যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব। 

নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না হেরিব ॥ 

২৭ 
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গঙ্গা ধার পদ-জল হর শিরে ধরে। 

হেন নিতাই না ভজিয়৷ ছুখ পেয়ে মরে ॥ 
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে। 

অনল ভেজাই তার মাঝ-মুখখানে ॥ 

(৩২) শ্রীরাগ। 

নিতাই গুণনণি আমার নিভাই গণমণি। 

আনিয়া প্রেমের বন্য। ভামালে। অবণী ॥ 

প্রেমের বন্যা লৈয়৷ নিতাই আইল গৌড়দেশে 

ডুবিল ভকতগণ দীন-হীন ভাসে ॥ 

দীন-হীন পতিত পামর নাহি বাছে। 

রক্ষার ছুল্পভ প্রেম সবাকারে যাঁচে ॥ 

আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু কাটিয়। মুহান। 

ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বাণ ॥ 

লোচন বলে মোর নিতাই যেব ন। ভজিল। 

জানিয়! শুনিয়। সেই আত্মঘাত কৈল॥ 

(৩৩)--আরীবেহাগ । 

চক্দ্রবদনী ধনী মুগ-নয়নী। 

রূপে গুণে অন্থপমা রমণী-মণি ॥ 

মধুর-হাসিনী কমল-বিকাশিনী 
মোতিম-হারিণী কন্ু-কন্ঠিনী। 



শ্রী্্ীঙ্গীর্তন। ৪১৯ 

থির-সৌদামিনী গলিত-কাঞ্চন জিনি 
তন্ুরুচিধারিণী পিক-বচনী ॥ 

উর-লম্বিত বেণী মেরু'পর ষেন ফণী 
আভরণ বহু মণি গজগামিনী। 

বাণ-্পরিবাদিনী চরণে নৃপুর-ধরবনি 
রতিরসে পুলকিনী জগ-মোহিনী॥ 

সিংহ জিনি মাঝ! খিণী তাঁহে মণি-কিস্কিণী 

কপি উঠলি তমু পদ-অরুণী। 

বৃষভানু-নন্দিপী জগজন-বন্দিনী 

দ।স-রঘুনাথ-পু-মানোহারিণী ॥ 

(৩৪) বথারাগ। 

ভঙ্জ গোবিন্দ গোপালা । অধম-্উদ্ধারণ নন্দলাল|॥ 

মধুরামে হরি, জনম লিয়ো হৈ, সাঙ্গ পিয়ে ব্রজবালা। 

বদাবন্মে,।. গৌচরাওত, গোকুলে খেলত নন্দলালা ॥ 
পুন মথুরা! আওয়ে, রজক নাশাওয়ে, পহিরায়ো সব গোপাল।। 
উগ্রসেনকো, রাজতিলক দিয়ে, ফিরে মথুবাকো ভূপাল|॥ 

(৩৫)-গৌরী। 

ভয় ননা-নন্দন, গোপাগন্স্বল্লত, 

রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম । 

সে! শচী-নন্দন, নদীয়া-পুরন্দর, 
স্থরমুনিগণ-মনোমোহন-ধাম ॥ 



৪২০ শর শাভক্তিরক্-হার। 

জয় নিজ-কাস্তা-, কান্কি-কলেবর, 

জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ । 

জয় ব্রজ-সহচরী-, লোচন-মঙ্গল, 

জয় নদীয়াবধৃ-নয়ন-আমোদ ॥ 

জয় জয় শ্রাদাম। স্ুদাম স্ুবলাজ্জুন, 

প্রেম-প্রবদ্ধন নবঘন-রূপ। 

'জয় রামাদি সুন্দর, প্রেয় সহচর, 

জয় জয় মোহন গৌর অনুপ ॥ 

জয় অতিবল, বলরা ম-প্রিয়ানুজ 

জয় জয় নিত্যানন্দ-আনন্দ | 

জয় জয় সঙ্জন-, গণ-ভয়-ভঞ্জন, 

গোবিন্বদাস-আশ-অন্বন্ধ ॥ 

(৩৬ )--বলীবেলী-করুণ। 

শ্যাম-বধু চিত-নিবারণ তুমি। 

কোন্ শুভ দিনে, দেখ। তোমা-নে, পাসরিতে নারি আমি। 

যখন দেখিয়ে, ও টাদ-বদন, 

অভাগীর প্রাণণ করে আনচান, 

মোরে কর দয়া, দেহ পদ-ছায়া, 

কুল শীল সব, ভাসাইমু জলে, 

সৈয়দ-মরতুজ। ভণে, কানুর চরণে, 

ধৈরজ ধরিতে নারি। 

দণ্ডে দশবার মরি ॥ 

শুন হে পরাণ কান্ু। 

প্রাণ ন! রহে তোমা! বিদ্ু 

নিবেদন শুন হরি। 

সকল ছাড়িয়া, রহিনু তুয়া৷ পদে, জীবন মরণ ভরি॥ 



শ্রীশ্রীসস্থীর্তরন। ৪২১ 

সপ্র্যাশ্হল্গাজীন্ন ভ্োাগ-আব্রতি-ক্কীপ্ুন। 

প্রীগৌরাঙ্গের ভোগ-আরতি। 
( শ্রঅদ্বৈত-গুঁহে ভোজন। ) 

ভজ পতিত-উদ্ধারণ শ্রাগৌরহরি। 

শ্নগৌরহরি নবদ্বীপ-বিহারী । 
দীন দয়াময় হিতকারী॥ ঞ ॥ 

শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গে করি নিমন্ত্রণ । 
কত যত্বে নিতে এলো আপন-ভবন ॥ 

এস এস মহাপ্রভূ করি নিবেদন । 

শান্তিপুরে মোর গৃহে কর আগমন ॥ 

গ্রভু লয়ে সীতানাথ করিলেন গমন । 

আনন্দেতে হুলু দিচ্ছে যত নারীগণ ॥ 

অছৈত-গৃহিণী আর শান্ভতিপুর-নারী। 
হুলুহুলু-রব দেয় গোরা-মুখ হেরি ॥ 
বসিতে আসন দিল। রত্ব-সিংহাসন। 

স্থশীতল জলে কৈল। পাদ প্রক্ষালন ॥ 

শ্বীকফ্চৈতন্য-প্রভু ! কর অবধান । 

ভোগ-মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান ॥ 

বামেতে অদ্বৈত-গ্রভু দক্ষিণে নিতাই । 

মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য-গোসাই ॥ 

শাক শুকুতা ভাজি দিয়ে সারি সারি। 
ভোগের উপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥ 



৪২২ শ্রীপ্রীভত্তিরত্ব-হার | 

গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া কৈল নিবেদন । 
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন ॥ 

মোচাঘণ্ট থোড় লাউ রসাদি ব্যঞ্জন : 

জগন্নাথ-স্ুত করেন আনন্দে ভোজন ॥ 

বৃতান্ন পুষ্পান্ন পরমা সুমধুর । 

মুদগ বড়া মধুরায় মম রসপুর ॥ 

কত রাধিয়াছে সীতা অতি স্রসাল ॥ 

আনন্দে ভোজন করেন শচীর দুলাল ॥ 

দধি হুপ্ধ ঘৃত ছাঁন। নানা উপহার । 

আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার ॥ 

মালপোয়া সরভাজ। আর লুচি পুরী। 

আনন্দে ভোজন করেন নদীয়।-বিহারী ॥ 

ন। জানিয়ে পরিপাটি না জানি রন্ধন। 

শুক রুখা এক মুঠি করহ ভোজন ॥ 
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি। 

স্থবর্ণ-ভূঙ্গারে দিল স্থবাসিত বারি ॥ 

ভোজন সারিয়! প্রভু কৈলা আচমন । 
নুবর্ণ-খড়িকায় কৈল দম্ত-শোধন ॥ 

আচমন করিয়! প্রভু বসিলেন সিংহাসনে । 

কপূর তাস্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে ॥ 

'তাম্বল খাইয়! প্রভুর পালক্কে শয়ন। 
গোবিন্দদাস করে পাদ-সম্বাহন ॥ 



শ্রীশ্রীসঙ্কীন্তন। ৪২৩ 

ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারী। 
ফুলের রতু-সিংহাসন চাদোয়া মশারি ॥ 

ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়। 
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥ 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পগ্রভূর দাসের অনুদাস! 
নরোত্তম-দাস মাঁগে সেবা-অভিলাষ ॥ 

শ্রীরাধারুষ্খের ভোগ-আরতি। 

ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী। 

গিরিধারী গিরি-গোবদ্ধনধারী | 

কেলি-কলারস-মনোহারী ॥ 

মধ্যাহ-কালেতে রাই স্ূর্য্যপূজা-ছলে। 

আইলেন রাধাকুণ্ডে মহা কুতুচলে ॥ 

সখী-সঙ্গে আসি রাই কৃষ্ণেরে মিলিল । 

রাঁধাকুণ্ডে কত রঙ্গে জলকেলি কৈলা ॥ 

কেলি সমাধিয়া সবে কুণ্ড-তীরে উঠ্ভি। 

বেশভূষা করিলেন মহাপরিপাটি ॥ 

তবে কুষ্ণ বমিলেন করিতে ভোজন । 

পরিবেশন করে রাই আনন্দিত-মন ॥ 

মিষ্টান্ন পক্কাম্ম আদি বু পরকার। 

আনন্দে ভোজন করেন নন্দের কুমার ॥ 



৪২৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার । 

সরভাজা ক্ষীরপুলি লাড্ডু স্থরসাল। 
আনন্দে ভোজন করেন যশোদ।-ছুলান্ল ॥ 

মালপুয়া মনোহরা বাতাসা বুদিয়। । 

আনন্দে ভোজন করেন নন্দ-ছুলালিয়া ॥ 

অমৃতাকেলিক। খণ্ড মিছরি মাখন । 

আনন্দে ভোজন করেন যশোদানন্দন ॥ 

অমৃতী জিপিপি পেঁড়া মধুর রসাল।। 
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীনন্দের লাল! ॥' 

কর্পুর-কেলিক। পদ্মচিনি পানা ফেণি। 
আনন্দে ভে।জন করেন ব্রজ-নীলমণি ॥ 

ক্মীরিণী কদলী আতা আনারস আম । 

খজ্ঞুর কমল। বেল নারাঙ্গ বাদাম ॥ 

ছোহার। দাড়িম দ্রাক্ষা পানীফল কুল। 

থালী ভরি দিল কত মিষ্ট ফল-মূল ॥ 
আনন্দে ভোজন করেন নন্দের নন্দন । 

সবী-্সঙ্গে দেখে রাই আনন্দে মগন ॥ 

ভোজন সমাধি কৃষ্ণ কৈলেন আচমন । 

বদনে তাম্বল তবে দিলা সবীগণ ॥ 

রতু-শেজে গিয়া কৃষ্ণ করিল শয়ন। 

সখী-সঙ্গে কেল। রাই প্রসাদশভোজন ॥ 

তবে সব সখী মেলি রাই লৈয়। কোলে ।. 

কৃষ্-পাশে শোওয়াইল। মহ! কুতৃহলে ॥ 



শ্রীশ্রীসঙ্কীর্তন ৷ ৪২৫ 

করিতে লাগিল! সবে বিবিধ সেবন । 

স্থখে নিদ্রা গেল৷ দোহে যুগল-রতন ॥ 

দোহ হেরি সবী সব আনন্দে বিভোর । 

প্রেমে ভরিল চিত স্খের নাহি ওর ॥ 

হ্যা আবাতি-ক্ীগুন্ন । 

, শ্রীত্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যাআরতি। 
গৌরী। 

ভালি গোরাটাদের জারতি বনি । 

বাজে সঙ্কীর্তন-মধুব-্ধবনি ॥ 

শঙ্খ বাঁজে ঘণ্ট। বাজে বাজে করতাল। 
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥ 

বিবিধ কুস্ুম-কুলে বনি বনমাল! । 

কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজাল। ॥ 

ব্রহ্মা আদি দেব ধাকো। যোড় করে। 

সহত্র-বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে ॥ 

শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে। 

নাহি পরাৎপর ভাব-ভরে ॥ 

শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে। 

নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে ॥ 
বীরবল্পভ-দাস শ্রীগৌর-চরণে আশ। 
জগ ভরি রহুল মহিম। প্রকাশ ॥ 



৪২৬ শ্রীশ্ীভক্তিরতু-হার। 

প্রীশ্রীরাধারাণীর সন্ধ্যা-আরতি। 
ইমন্ কল্যাণী। 

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তৌহারি। 

এছন আরতি যাঙ বলিহারি ॥ 

পাট পটাম্বর ওঢ়ে নীল-শাড়ী। 

সীথক সিন্দুর যাঙ বলিহারি 
বেশ বনায়ল প্রিয়-সহচরী। 

রতন-সিংহাসনে বৈঠল গোরী ॥ 

রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি। 

ঝলমল আভরণ প্রতি-মঙ্গ-জ্যোতি ॥ 

চৌদিকে সখীগণ দেই করতালী । 
আরতি করতহি' ললিতা'-পিয়ারী ॥ 

নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গায়ে । 

প্রিয়নম্্ম সখীগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥ 
রাধাপদ-পঙ্কজ ভকতহি' আশা । 

দাস-মনোহর করত ভরসা ॥ 

শ্রীশ্রীগোপালদেবের সন্ধ্যাআরতি 
গোপী। 

-হুরত সকল সস্তাপ জনমকো 

মিটত তলপ যম-কালকি। 

আর্তি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপালকি ॥ 



শ্রীশ্রীল্কীন্তন। ৪২৭ 

গোঘুত-রচিত কর্পুরক বাতি 

ঝলকত কাঞ্চন-থালকি। 

চন্দ্র কোটি কোটি ভামু-কোটি-ছবি 

মুখ-শোভা নন্দলালকি ॥ 

»বণ-কমল'পর নৃপুর রাজে 

উরে দোলে বৈজয়ন্তী-মালকি। 
ময়ব-মুকুট গীতাম্বর শোহে 

বাজত বেণু রসালকি ॥ 
এন্দর লোল কপোলন। কিয়ে ছবি 

নিরখত মদনগোগালকি। 

সুব-নর-মুনিগণ করতহি' আরতি 

ভকত-বৎসল গ্র(তপালকি ॥ 

বাজে ঘণ্ট। তাল মুদঙ্গ ঝাজররি 

অঞ্জলি কুম্ুম-গুলালকি। 

হু হু বলিবলি রঘুনাথ-দাসগোম্বামী 
মোহন গোকুল-লালকি ॥ 

আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপালকি ॥ 
মদনগোপাল জয় জয় যশোরদা-ছুলাল। 

যশোদ।-দুলাল জয় জয় নন্দ-হুলাগ। 

নন্দ-হুলাল জয় জয় গিরিধারী লাল। 

গিরিধারী লাল জয় জয় রাধারমণ লাল। 

রাধারমণ লাল জয় জয় রাধাবিনোদ লাল। 



৪২৮ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

রাঁধাবিনোদ লাগ জয় জয় রাঁধাকান্ত লাল। 

রাধাকান্ত লাল জয় জয় গোবিন্দগোপাল। 

গোবিন্মগোপাল জয় জয় গৌরগোগল। 

গৌরগোপাল জয় জয় শচীর ঢুগাল। 

শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই দয়াপ। 

নিতাই দয়াল জয় জয় অদৈত দ।ল। 

ভজ সীতা-অদ্বৈত দয়াল। 

আরতি কিয়ে জয় প্রীমণনগোপাল ॥ 

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর সন্ধ্যা-আরতি। 
(১) 

নমো নমঃ তুলসি মহারাণি। 

বন্দে মহারাণি ! নমো নমঃ ॥ পু 

নমো! রে নমে। রে মেইয়া নমে। নারায়ণী ॥ 

বাকো দরশে পরশে অথ নাশই 
মহিম। বেদ-পুরাণে বাখানি। 

ধাকে। পত্র মঞ্জরী কোমল 

শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি ॥ 

ধন্য তুলসি গুরণ তপ কিয়ে' 
শালগ্রাম-মহাপাটরাণী। 

ধৃপ দীপ নৈবদ্য আরতি 
ফুলন! কিয়ে বরখ। বরখানি ॥ 



শ্রী।সন্কীন্তন। ৪২৯ 

হাপান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন 

বিনা তুলসী প্রভূ এক না! মানি। 

শিব-সনকাপি আউর ব্রহ্মািক 

ঢুরত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী । 

চন্দ্রসখী মেইয়। তেরা যশ গাওয়ে 

ভক্তি দান দিয়ে মহারাণী ॥ 

( শ্রাগোবিন্দের পদারবিন্দে ১ আর কিছু চাই না হে; ওগো বুনে 

হারাণি ! যুগল-চরণ বিনা আর কিছু চাহ না হে) শ্রীরাধাগোবিন্দের 

যুগল-চরণ বিন! 'জার ত কিছু চাই না হে।) 

(২) 

নমো! নমঃ তুলসি কৃষ্ণ-প্রেয়সী। 

রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥ 

যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্থ। পূর্ণ হয় 
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবন-বাসী। 

এই নিবেদন ধর সখীর অনুগ। কর 
সেবা-অধিকার দিয়ে কর ণিজ-দাসী ॥ 

মোর মনে এই অভিলাষ বিলাস-কুজে দিও বাস 
নয়নে হেবিব সদা যুগল-রূপরাশি। 

দীন-কৃষ্দাসে কয় এই যেন মোর হয় 

শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমানন্দে সদা ভাসি ॥ 



৪৩০ শ্রীশ্বীভক্তিরতু-হার ৷ 

শ্রীশ্রীজয়দেবী। 
গুর্জরী। 

শ্রিত-কমলা-কুচমণ্ডল ধৃত-কুণ্ুল 
কলিত-ললিত-বনমাল। 

জয় জয় দেব হরে ॥ প্রু॥। 

(জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল", 

জয় যশোদা-হুলালা, ভজ ভজ নন্গলাল।, 

(জয় জয় দেব হরে!) 

দিনমণি-মগ্ুল-মণ্ন ভৰ-খগ্ডন 

মুনিজন-মানস-হংস | 
(জয় জয় দেব হরে ।) 

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রগন 

য্হকুল-নলিন-দিনেশ । 

(জয় জয় দেব হরে ।) 

মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন 

স্থরকুল-কেলি-নিদান। 
( জয় জয় দেব হরে | ) 

অমল-কমল-পল-লো5ন ভব-মোচন, 

ভ্রিভুবন-ভবন-নিধান । 
(জয় জয় দেব হরে।) 

জনক-নৃতা-কৃত-ভূষণ জিত-দৃষণ 

সমর-শমিত-দশকণ। 
(জয় জয় দেখ হরে ।) 



ভীশ্রীসঙ্কীত্তন। ৪৩১ 

অভিনব-জলধর-স্থন্দর ধৃত-মন্দর 

শ্রী-মুখচন্দ্র-চকোর। 
(জয় জয়দেব হরে।) 

তব চরণে প্রণতা নয়মিতি ভাবয় 

কুরু কুণলং প্রণতেষু। 

( জয় জয় দেব হরে ।) 

শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং 
মঙ্গলমুজ্জল-গীতি ॥ 

(জয় জয় দেবহরে!) 

ইহার পরেই নামমাল। কীর্তন করিতে হইবে) যথ| £-_ 

ন।মমাল।। 

জয় জয় রাধা-মাধব রাধ-মাধব রাধে। 

জয়দেবের প্রাণধন হে ॥ 

জয় জয় রাধা-মদনগোপাল রাধা-মদনগেপাল রাধে | 

সীতানাথের গ্রাণধন হে ॥ 

জয় জয় রাঁধা-গোবিন্দ রাধ!-গোনিন্দ রাধে | 

রূপ-গোস্বামীর গ্রাণধন হে ॥ 

জয় জয় রাধা-মদনমোহন রাধা-মদনমোহন রাধে। 

সনাতনের গ্রাণধন হে ॥ 

জয় জয় রাধা-গোপীনাথ রাধা-গোপানাথ রাধে। 

মধু-পর্ডিতের গ্রাণধন হে। 
জয় জয় রাধা-দামোদর রাধা-দামোদর রাধে। 

জীব-গোন্বামীর 'গ্রাণধন হে ॥ 



“৪৩২ শ্রীশ্রাভক্তিরত্ু-হার। 

জয় জয় রাধা-রমণ রাধা-রমণ রাধে । 

গোপাল-ভট্রের প্র।ণধন হে ॥ 

জয় জয় রাধ[-বিনোদ রাধা-বিনোদ রাধে। 

লোকনাথের প্রণধন হে ॥ 

জয় জগ রাধা-গিরিধারী রাধ-গিরিধারী রাধে। 
দাস-গোস্বামীর প্রাণধন হে ॥ 

জয় জায় রাধা শ্বামন্ুন্দর রাধা-শ্যামন্রন্দর রাধে। 

শ্রামানন্দের প্রাণধন হে ॥ 

জয় জয় রাধ -নস্কবিছাপী রাধা-বঙ্কবিহারী রাধে। 

হরিদাস-সম্বামীর প্রাণখন হে ॥ 

জয় জয় রাধা-রাধাকাস্ত রাধা-রাধাকাস্ত রাধে। 

বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে॥ 

জয় জয় রাধাবল্লভ রাধা-বল্লভ রাধে। 

হরিবংশের প্রাণধন হে ॥ 

জয় জয় রাধ[-বংশীধারী রাধা-বংশীধারী রাধে। 

প্রিশ্লাজীর প্রাণধন ভে ॥ 

জয় জয় রাধা-রাসবিহারী রাধা-রাসবিহারী রাধে । 

রাসেশখরীর প্রাণধন হে ॥ 

জয় জয় রাধা-নটবর রাধা-নটবর রাধে । 

অইসথীর প্রাণধন হে ॥ 

জয় জনন রাধা-বৃন্দাবনচত্ত্র রাধ।-বৃন্দাবনচন্দ্র বাধে। 

ব্রজবাসীর প্রাণধন হে ॥ 

ভয় জয় রাধা-কৃষ্ণচন্ত্র রাধা-কষ্চন্দ্র রাধে। 

ম। যশোদার প্রাণথধন হে ॥ 



শ্রীশ্রাসঙ্কীর্ভন। ১৩৩ 

য় জর রাধা-ব্রঞ্জমোহন রাধা-ব্রজমোহন রাধে । 

নরোতুমের প্রাথধন হছে ॥ 

য় জয় রাধ-কুঙীকিশোর রাধ|-কুর্নকিশোর রাধে | 

শুক-শারীর গ্রাণধন হে ॥ 

জয় জয় রাধা-বনবিহারী রাধা-বনপিহারী রাধে । 

ময়র-মধুপীর গ্রাণধন হে॥ 

জয় জয় রাধা-কুণুবিহারী রাধা-কুগুবিহারী রাধে । 

ভ্রণরা-ভ্রথরীর প্রাণধন হে ॥ 

জয় জয় রাধ। যুগলকিখোর রাধ। যুগলকিপোর রাধে। 

তক্তগণের প্রাণধন হে ॥ 

এই পর্যন্ত সন্ধ্যা মারতির পনগুলি শ্রীপঞ্জণীর দিন হইতে দোণশ্পুণিম! 

অনধি বসন্ত-রাগে কীর্তন করিতে হয়|) 

ঈচ[র পরেই ভঙ্জন-কীর্তনের ৩টা পর কার্তন করিতে হয়, যথ। ৫ 

পহ৪তক্তিল ন্ডজ্ুন-ব্গীতন । 

রমন্নবদ্ধীপ-কিশোরচন্ত্, হ। নাথ বিশ্বন্তর নাগরেন্দ্র। 

ই ভ্ীশচীনন্দন চিন্ত-চৌর,  প্রসীদ হে বিধুরপ্রয়েশ গৌব ॥ 
মন্লিত্যানন্দ অবধৌতচন্দ্র, হা নাথ হাড়াই-পণ্ডিত-পুত্র । 
শজাহুবা-প্রাণ দয়াদ্র-চিন্ত, পল্মাবতী-ম্ৃত ময়ি প্রলীদ॥ 

পীতাপতি আ্রমদদ্বৈতচন্দ্র,  হ। নাথ শান্তিপুর-লোকবন্ধু 

ধগৌরাঙ্গ-প্রেম-দয়ার্দচিত্ত, আমচ্যুতততাত ময়ি প্রদীদ ॥ 

রহ্গাবতী-নন্দন প্রেমপাত্রত হা নাথ মাধবাচাধ্য-পুত্র | 

শ্রাগীরাঙ্গ-প্রেমরস-বিলাস, হ! গদাধর কুরু তঙব্রি-দাস ॥ 

তা 



৪৩৪ শ্রীশ্রীভক্তিরতু-হার। 

শ্রীমন্নামাদি-লীলার্্-চিত্ত, শ্রীঅন্বৈত-প্রেম-করুণৈক-পাত্র । 

হা শ্রীগৌরাঙ্গ-তক্তাগ্রগণা, শ্রীবাস-পণ্তিত ভব মে প্রসন্ন ॥ 
শ্রীকৃষ গোপাল হরে মুকুন্দ, গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ । 

হা শ্রীযশোদা-তনয় গ্রসীদ, শ্রীবল্পবী-জীবন রাধিকেশ ॥ 

শ্রীরাধ। কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজেশ্বরী, গান্ধব্বিক1 শ্রীবৃষভানু-কুমারা । 

হ1 শ্রীকীত্তিরা-তনয়। প্রসীদ, রাসেশ্বরী গোরী বিশাখা-মালি ॥ 

(২) 
( এই পদটী শ্রিমন্তাগবতাদি-পাঠের আদিতেও “গৌরচন্্র'-বূপে 

কীর্তন করিতে হয়|) 

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ । 

(নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, 

জয় জয় নিত্য।নন্নাদৈত গৌরাঙ্গ । 

জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম নিত্যানন্র | 

জয় জয় মহাবিষুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। 
জয় জয় যশোদা-নন্দন শচীম্থৃত গৌরচন্দ্র | 

জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাণি গৌরভক্ত-বৃন্দ | 
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায়-রামানন্দ | 

জয় জয় খগ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ। 
জয় জয় পঞ্চপুত্র-সঙ্গে নাচে রায়-ভবানন্দ । 

জয় জয় তিনপুত্র-সঙ্গে নাচে সেন-শিবানন্দ। 

জয় জয় দ্বাদশ-গোপাল আদি চৌধটি মহান্ত। 
(তোমরা ) কৃপা করি দেহ গৌর-চরণারবিন্দ 
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জয় জয় ছয়-চক্রবর্ী অষ্ট-কবিরাভচন্ত্র | 

জয় জয় বন্ুধা-জাহব] গঙ্গা আর নীরচন্ত্র। 

জয় জয় হরিদাস বক্রেশ্বর বস্থ-রামানন্দ। 

জয় ভয় সার্বভৌম গ্রতাপকদু গোপীনাথাচার্বা। 

জয় জয় চন্দ্রশেখর তপনমিশ জয় গুবোধানন্দ | 

জয় জয় জগাঁই মাঁধাই চাপাল-গোপাল জয় দেবানন্দ। 

জয় জয় উড়িয়! গৌড়ীয় আদি গৌরভক্তবুন্দ। 

( তোমর। ) সবে মিলি কর দয়! আমি অতি মন্দ। 

( যেন) আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ । 

( আমায়) সন্ীর্তন-রঙ্ে দেখা ও প্রীনিতাই গৌবাঙ্গ। 
( আমাপ) নিশ্দিশি হিয়ায় জাগাও গুরু গৌরাঙ্গ ॥ 

সসম্বী ্রীল্লারধাক্রনেক্প ভজন্ন-কগ্ুল। 

এই পদ্দটা শ্রীমস্তাগবঙাদি-পা'ঠব শেষেও 'যুগল-নাম*-রূপে 

কীর্তন করিতে হয়।) 

জয় জয় রাদে কৃষ্ণ গোবিন্দ । 

রাধে গোবিন্দ রাধে গোরবিন্ব। 

জয় জয় শ্যামন্ন্দর মদনমোহন বৃন্দারশন্চত্র | 

জয় জয় রাধারমণ রাসবিহ্বারী আগোকুলানন্ৰ | 

জম জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভান্ুকুল-চন্দ্র ৷ 

জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীরুন্দ | 

জয় জয় শ্রীরপমঞ্জরী আদি দপ্তবী অনঙ্গ | 

জল্প জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা আর বীর। বৃন্দ! । 
( তোমরা ) কৃপা করি দেহ যুগল-চরণারবিন্ব 
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( সন্ধ্া-আরতি-কীর্তন-কালে এই পর্ধান্ত সমস্ত কীর্তনের পরে নিয়লিধিত 

নামকীর্তনগুলির গ্রত্যেকটী যতক্ষণ পারেন কীর্তন করিবেন, যথ] :-_- 

১। জ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅ্বৈতচন্দ্র। 

গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভন্তবুন্দ ॥ 

হরে কৃষ। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 

হরে রাম হরে রাম রাগ রাম হরে হরে ॥ 
৩। জয় শ্রীকৃষ্ণচৈভচ্ঠ প্রভু নিত্যানন্দ। 

হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥ 

হ! গৌরাঙ্গ হ৷ গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হ! গৌরাঙ্গ । 

হা গৌরাঙ্গ হ। গৌরাঙ্গ হা গৌরাজ হা! গৌরাঙ্গ ॥ 

৫। হা নিতাই হ। নিতাই হ। নিতাই হা! নিতাই। 

হা নিতাই হ। নিতাই হা নিতাই হা নিতাই ॥ 

হা গৌরাঙ্গ হ! নিতাই হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই । 

হ| গৌরাঙ্গ হ। নিতাই হ। গৌরাঙ্গ হা! নিতাই ॥ 

ও 

৬ 

৭। নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ। 

নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাপ্জ। 

৮| হারাধে হা গোবিন্দ হ। রাধে হ! গোবিন্দ। 

হ! রাধে হা গোবিন্দ হ! রাধে হ। গোবিন্দ ॥ 

অনন্তর কিছুক্ষণ “রাঁধে গোবিন্দ জয়, ভ্রীরাধে গোৰিচ্দ জয় 

বলিয়া! অথবা যুগল-মিলনের একটা পদ বীর্ঘন করিয়। তৎপরে “হারিহররে 
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নম; কৃষ্ণযাদবায় নমঃ” ইতা।দি নাম-পূর্ণের পদটী কীর্তন করিতে হয়; 

গর প্রিধ্বনি” ও “প্রেমধবনি” দিয়া শেষ করিতে হখু। এই সমস্ত পদ 

 গধ্বনি ইহার পরে দ্রব্য | 

ন্নিশীথ-কালীন লিহাগড়। কসগুনন। 

জয় জয় গুরু-গোসাই শ্ীচরণ সার । 

বাহার কৃপায় ঘুচে এ ভব-সংসার ॥ 

অন্ধ-পট ঘুচিল বার করুণা-অপ্রীনে। 
অজ্ঞান-তিমির নাশ কৈল যেই জনে ॥ 

এহেন গুরুর বাক্য হদয়ে ধরিয়া। 

অনায়াসে যাব ভব-সংসার তরিয়া ॥ 

জয় জয় শ্কৃষ্চচৈতন্য নিত্যানন্দ। 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর্ভ্ত-বুণ্দ ॥ 

জয় জয় গণাধর জয় হে শ্রাবাস। 

জয় স্বরূপ রামানন্দ জয় হরিনাস ॥ 

জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 

শ্রীজীব গোপাল-ভট্র দাস-রঘুনাথ । 
এই ছয় গোর্সাইর করি চরণ-বন্দন। 

যাহা হৈতে বিদ্বু-নাশ অভীষ্ট-পুরণ। 
এই ছয় গোসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস। 

রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীল1 করিলেন প্রকাশ ॥ 
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এই ছয় গোাই ধার তার মুই দাস। 
তা-সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥ 

মুকুন্দ শ্রানরহরি শশ্রীরঘুনন্দন। 
খগ্ডবাসী চিরপ্রীব আর সুলোচন ॥ 

তৃগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্রীনিবাস। 
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিনা-দাস ॥ 

অয় জয় শ্ামানন্দ জয় রসিকানন্দ। 

নিধুবনে সেবা করে পরম আনন্দ ॥ 
জয় গৌরভক্ত-বুন্দ গৌর যার প্রাণ। 
কপ। কার দেহ মোরে প্রেমভক্তি দান ॥ 
দৃত্তে তৃণ ধরি মুই করি নিবেদন । 

কৃপা করি কর মোর অপরাধ মার্ন ॥ 

রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্নাবন । 

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি-গোবদ্ধন ॥ 

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ শরাধে গোবিন্দ। 

ললিতা বিশাখা আদি যত সবীবৃন্দ ॥ 

শ্রীপমঞ্জরী-আদি মঞ্জরী অনঙ্গ। 

কৃপা করি দেহ যুগল-চরণারবিন্দ ॥ 

অনন্তর “নামমালা” কীর্তন করিতে হইবে, যথা £ 

"জয় জয় রাধা-মাধব রাধা-মাধব রাধে” ইত্যাদি ৪৩১-৪৩৩ পৃষ্ঠার দ্রব্য । 
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সুগল-ন্িলনন। 

৪) 

হায় রে নব-রঙ্গিণী রাধা নব-কুঞ্জে মিলল রে 

রঙ্গিণী রাধ। নব-রঙ্গিনী রাধা । 

শাযাস-সঙ্গে রস-রঙ্গে পুরায় মন-সাধা ॥ 

শ্যাম নব-জলধর রাই ইন্তুবর। 
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর ॥ 

একে নব-যুবতী রলবতী রাই। 
ঢপিয়। চলিয়া পড়ে শাম-নাগরের গায় ॥ 

চম্পক-ধরণী রাধা কালিয়। নাগর। 

সোণার কমলে যেন মাতিল ভ্রমর ॥ 

বেণী চূড়া ঘেরাঘিরি ফেরাফিরি বাহু। 
শরত-্পৃণিমার টাদ গরাসিল রাহ ॥ 
আধ-গলে মোতির মাল। আধ বনমাল।। 

আঁধ-আঙ্গ গৌর-বরণ আধ চিকণ-কাল! ॥ 
(হায় রে নব-রঙ্গিণী রাধা নব-কুঞ্জে মিলল রে। ) 

(২) 

বৃন্দাবনে রাই মিলল গিরিধারী। 
আমর। নিতুই নিতুই যুগল-রূপ এমনি যেন হেবি। 

নিকুপ্জ বেড়িয়া নাচে ময়ূর আর ময়ূরী । 
( রাধাস্হামের যুগল হেরে রে 1) 

'ডালে বসে গান করে শুক আর শারী। 
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তমাল-গাছের পাতায় পাতায় দেয় করতালী । 

গুণ গুণ-ন্বরে গান করে ভ্রমর আর ভ্রমরী ॥ 

( রাধা*্গ্রামের যুগল হেরে রে।) 

(৩) 

রাধা-শ্যামের যুগল-মিলন একবার হেরু রে নয়ন। 
( একবার হের্ রে নয়ন, হের্ রে নয়ন, হের রে নয়ন, হের বে নান। 

তখন ভ্রমর ডাকে আয় ভ্রমরী 

আয় আমরা গুণ ু ণ-্যরে গান করি। 

( এ রাধা-শ্তামের গুধ আমরা গুণ গুণ স্বরে গান করি |) 

তখন কোকিল ডাকে আয় কোকিলে দেখ সে আয় 

এ দেখ. স্থির-বিজুরী মেঘের কোলে দেখ সে আয়। 
( এমন আর ত কতু দেখিস্ নাই রে।) 

তখন ময়ূর ডাকে আয় ময়ূরী 

আয় আমরা যুগল হেরে নৃত্য করি। 
( রাধা-শ্যামকে ঘিরে আননোতে, আয় আমর! জানন্দেতে নৃত্য করি।। 

তখন চাতক ডাকে আয় চাতকী দেখ সে আয় 

আমাদের ভাগ্যে বিজুরী-সহ মেঘের উদয় ॥ 

( আর অপরূপ দেখসে আয়, আজ ধরাঁতলে মেথের উদয় । 

আর অপরূপ দেখ সে আর, তাতে স্থির-বিজুরী শোভ| গায়), 

(৪) 

জয় জয় জয় রাধা-মণনমোহন । 

মদনমোহন রাধা-মদনমোহন । 
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জয় সনাতনের প্রাণধন মদনমোহন । 

প্রীরপ-সনাতনের 'প্রাণধন মদনমোহন ॥ 
(বারেক করুণ। কর হে। ) 

(৫) 

মিলল শ্রীবুন্দাবনে যুগল-কিশোর। 
রাইকানু-ছু ছ-রূপে ভূবন উজোর ॥ 

ছুহু-মুখ সুন্দর কি দিব তুলন। | 

কানু মরকত-মণি রাই কাচা-সোণ। ॥ 

নব-গোরোচন। গোরা কানু ইন্পীবর । 

বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধব ॥ 

কনকের লতা! যেন তমালে বেটিল। 

নব্ঘন-মাঝে ষেন বিজুরী পশিল ॥ 

রাই-কানু-রূপের নাহিক উপমা ॥ 
কুবলয় চার্দ মিলল একঠাম। ॥ 

রসের আবেশে ছুহু হইলা বিভোর । 

নাস-অনস্ত-্পহু' না পাইল ওর ॥ 

(৬) 

শুক্র-স্পাব্লী ল্র দন্ড 1 
(ইহাও একটী ঘুগল-মিলনের পদ |) 

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের । 

রাই আমাদের, রাই আমাদের, 

আমর! রাইয়ের, রাই আমাদের ॥ 
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শক বলে--আমার কৃষ্ণ মণন-মোহন । 

শারী বলে- আমার রাধা বামে যতক্ষণ, 

নৈলে শুধুই মদন। 

শুক বলে--আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল । 

শারী বলে--আমার রাধ! শক্তি সঞ্চারিল, 

(নলে পার্বে কেন ॥ 

শুক বলে- আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ুর-পাখা । 

শারী বলে-_আমার রাধার নামটী তাতে লেখা, 
এ যে যাচ্ছে দেখ ॥ 

শুক বলে-_আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে। 

শারী বলে-_-আমার রাধার চরণ পাবে বলে, 

চূড়া তাইতে হেলে । 

শক বলে- আমার কৃষ্ণ জগচ্চিন্তামণি। 

শারী বলে-__আমার রাধ। প্রেম-প্রদায়িনী, 

তোমার কৃষ্ণ ভাল জানি ॥ 

শুক বন্দে-_ আমার কৃষ্ণের বংশী করে গান। 

শারী বলে- সত্য বটে বলে রাধার নাম, 

নৈলে মিছাই গান ॥ 

শুক বলে-- মামার কৃষ্ণ জগতের গরু | 

.শীরী বলে--আমার রাধা বাঞ্াকল্পতর, 

নৈলে কে কার গুরু 
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শুক বলে- আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী। 

শারী বলে_ আমার রাধা প্রেমের লহরী, 

প্রেমের ঢেউ কিশোরী ॥ 

শুক বলে_ আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থান] । 

শারী বলে--আমার রাধ। করে আনাগোনা, 

নৈলে মিছাই থানা ॥ 

শুক বলে__আনাব কুচ জগতের কালো। 

শারী বলে-_-আমার রাধার রূপে জগৎ আলে।, 

তাইতে সাজে ভাল ॥ 

শুক বলে- মামার কুষ্ের শ্রীরাধিকা দাসী। 

শারী বলে-_সতা বটে সাঙ্গী আছে বশী, 

নৈলে হতো কাশীবাসী ॥ 

শুক বলে-_-আমার কৃষ্ণ জগতের জীবন । 

শারী বলে_ আমার রাধা জীবনের জীবন, 

নৈলে কে কার জীবন ॥ 

শুক বলে- আমার কুঞ্ কালিন্দীর জল । 

শারী বলে- আমার রাধা তাহে শতদল, 

নৈলে শুধুই যে জল ॥ 

শুক বলে-_-আমার কৃষ্ণ বুন্দাবনের চাদ। 

শারী বলে লামার রাধা এ টাদ-ধর। ফাদ, 

চাদে বেধে রেখেছে ॥ 



888 শ্রীঞ্ীভক্তিরত্ব-হার। 

( আমার সোণার বরণী রাধা তোমার কালাচাদে বেঁধে রেখেছে, ঘার 

নড়তে যে পারে না গো, ওহে শুক! এ দেখ দেখ তোমার চাদ আও 

নড়তে যেপারে না গো; এ দেখ রাইয়ের সৌণাঁর অঙ্গে মিশে গিয়ে কেমন 

ভাঁল যে সেজেছে, এ দেখ আমার সোণার রাঈ-বুকে তোমার শ্তামচান 
কেমন ভাল যে সেজেছে; দেখ দেখ কি অপরূপ দেখ দেখ, হ-রূপে 

জগৎ আলো! করেছে, আহা মরি! কেমন যে সেজেছে 1ও শুক এ এ 

তোমার কালাচাদ আমার সোণার বরণ রাঁই-অঙ্গে মিণে যে গেছে গো, 

আমার রাই নিয়ে তার বরণ নিয়ে গৌর-বরণ “গোৌরাজ্” হবে ঝলে মিশে 

যে গেছে গো; ও তোমার কালাচাদ আমার রাই ছেড়ে থাকিতে নাবে)তাই 

মিশে যে গেছে গো, “গোর” হবে ব'লে মিশে যে গেছে গো) বাই নইলে 

“গোরা” হতে নারে, তাই মিশে বে গেছে গো। 

(তখন ) শুক বলে শারি আর কেন কর দ্বন্দ ॥ 

(মোদের ) রাধা কৃষ্ণ ছু'জনার কেহ নহে মন্র, 

(ওরা ) ছু'জনাই যে ভাল রে॥ 

ক শারী ছু'জনার ছন্দ ঘুচে গেল। 
রাধা-কুষ্ণের গ্ীতে একবার হরি হরি বল॥ 

ত্রীহলিবাসজেন্স গৌবচক্দ্র। 

শ্রীহরিবাসরে হরিকীন্তন-বিধান। 
নৃত্য আরম্তিল৷ প্রভু জগতের প্রাণ ॥ 

পুণ্যবস্ত-শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারস্ত। 
উঠিল কীত্তন-ধ্বনি--“গোপাল গোবিন্দ” ॥. 
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উাকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বস্তর। 

যৃথ যুথ হৈল যত গায়ন সুন্দর ॥ 
সব যৃথ হেতে আমি যতেক গায়ন। 
গৌরচন্দ্র-নুত্যে সবে করেন কীর্তন ॥ 

নিজ-নামানন্দে নাচে জগন্নথ-স্থৃত | 

যখন যে ভাব হয় সেই অদভূত ॥ 

প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ। 
অন্যোন্যে গল। ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥ 

সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মাল।। 

আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ সবে হই ভোলা ॥ 

নদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল। 

সঙ্কীন্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥ 

ত্রক্মাণ্ড ভেিল ধ্বান পুরিয়া আকাশ । 

চৌর্দিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥ 
এ কোন অদ্ভুত বার সেবকের নৃত্য । 

সর্ধবিদ্ব নাশ করে জগত পবিত্র ॥ 

চতুর্দিকে শ্রীহরি-মঙ্গল-সঙ্ীন্তন। 

মধ্যে নাচে জগন্াথ-মিশ্রের নন্দন 1 

ধার নামানন্দে শিব বসন ন। জানে । 

ধার রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে ॥ 

ধার নামে বাল্সীকি হইল তপোধন। 

ধার নামে অজামিল পাইল মোচন ॥ 
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বার নাম-শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে । 
হেন প্রভু অবগরি কলিযুগে নাচে ॥ 

বার নাম লই শুক নারদ বেড়ায় । 

সহত্র-বদন গুভু বার গুণ গায় ॥ 

সর্ব মহা-প্রায়শ্চিন্ত যে প্রভুর নাম । 
সে প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগাবান্ ॥ 

নিজানন্দে নাচে মহাগুড়ু-বিশ্বস্তর 

চরণের তাল শুনি অতি-মনোহর ॥ 

ভাবাবেশে মালা নাঠি রহয়ে গলায়। 

ছিগ্ডিয়া পড়য়ে গিয়। ভকতের গায় ॥ 

কোথায় রহিল বৈকুণ্ের স্ুখ-তার । 

দাস্য-স্থখে সব স্থখ পাসরিল আর ॥ 

কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ। 

বিরহী হইয়! কান্দে তুলি বানু মুখ ॥ 
দাগ্য-ভাবে নাচে প্রভূ শ্রীগৌর-সথন্দর । 
চৌদিকে কীর্তন-ধবনি অতি মনোহর ॥ 
যতেক বৈষ্ঞব-স্ব কীন্তনের রসে। 

না জানে আপন-দেহ হইল! বিবশে ॥ 

“জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী | 
অহনিশ গায় সবে হই কুতৃহলী ॥ 

অহনিশ ভক্তসঙ্গে নাচে বিশ্বস্তর | 

শ্রাস্তি নাহি কারো- সবে সত্বকলেবর ॥ 
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এইমত নাচে গায় বিশ্বস্তর-রায়। 

নিশি-শেষে ভক্ত-সব গেলা নিজালয় ॥ 

শ্রীকষ্চচৈতন্ত-নিত্যানন্দ-্টার জান । 

বৃন্দাবন-দাস তছু পদ-যুগে গান ॥ 

বগাঞ্িক-সমালে শু নিস্সম-লেলাম্্ কীগ্ুন্ন। 

ভায় বাধার দামোদর! দয় কর হে। 

ওহে কাগ্ডিকের অধিদেব ! পয়। কর হে 
( ওহে জীবগোসাইর প্রাণধন । দয়! কর ঠে।) 

ওকে মা বশোদার প্রাথগোপান ! দয়া কর হে। 

তুমি বিশ্বপতি বিশ্বস্তর, দয়! কর হে। 

মার বাঁধনে ভীত তৃমিঃ দয়! কর হে। 
এ কি তোমার লীল। প্রভূ! দয়া করহে। 

কে বুঝে তোমার লীলা, দয়! কর তে। 

বড় দয়াঁল প্রভু তুমি, দয়! কর তে। 

তোমার উদবে রজ্দু, দয়া কর তে। 

ওহে মা যশোদার বুকের ধন! দয়া কর হে] 

সূমি কান্তিকের অধীশ্বর দব| কর হে। 

দর! কর ওহে গ্রতু ! দয়া কর হে॥ 

লগল্প-ভ্র পান্ডে গুহে ফিলিয্সা কভন। 

নগর ভ্রমণ করি গৌর এলে! ঘরে। 

গৌর এলে ঘরে আগার নিতাই এলে। ঘরে ॥ 
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সঙ্কীত্তন করিয়ে প্রভু নগরে নগরে। 
ধেয়ে গিয়ে শচীমাত। গৌর নিল কোলে ॥ 

নেতের অঞ্চল দিয়ে ধূলি ত ঝাড়িল। 

ব্ূন-কমলে লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল ॥ 

সধ্যাঙ্ছে প্রসাদন্ডোজন-কালীন ্ীগুন। 

ভজ মন শ্রীকৃষ্টচৈতন্থা প্রভু নিত্যানন্দ। 
কলি-ঘোর-মোচন আনন্দ-কন্দ ॥ 

সুরধুনী-তীরে বির দোনো ভাই। 
কুপা করি উদ্ধারিল! জগাই আর মাধাই ॥ 

গোকুল-সখা-সঙ্গে ধেনু চরাওয়ে। 

সো পু বিহরে শ্ীনবদ্ধীপ-মাৰে ॥ 
রাবণ-মারী বিভীষণ-উদ্ধারী | 
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি নিবারণ-কারী ॥ 
শিব*সনকাদি বঁকো ভেদ না পাওয়ে। 

সে! পু ঘরে ঘরে প্রেম বিলাওয়ে ॥ 
ভকত-বসল প্রভু শ্রীগৌরহরি। 
শ্রীকৃষ্খাস-ম্যামী যাঙ বলিহারি ॥ 

ইহার পরেই বলিতে হইবে £--“রাম কছে সুখ ভজে, কৃষ্ণ কহে দুখ 

যায়) মহিম। মহাগ্রসাদ পাও সাধু প্রেম পিরীতি লাগাই। প্ররেম্ছে কহ 
প্রীরাঁধে কৃষ্ণ বলিয়ে গ্রভু নিতাই চেততন্ত অগ্থৈত শ্রীরাধারাণীকি জম, 

্রীমহাগ্রসাদকি জর, দাতা ভোক্তাকি জয়, নগরবাশ্ীকি জয়, চাঁরিধামকি 
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7) চারি সম্প্রনীয়কি জয়, 'অনভ্তকোটী বৈষ্কবূকি জয়, আপন মাপন গুক- 

গর্িন্দকি জয়, গৌরভভ্তবৃন্দকি জয়। 

বাজে প্রসাদভ্ঞো জন-কালীন কীণ্ুন। 

ভজ মন রাধে শ্রীমদনগে।পাল | 

ভ্ শ্রাটৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত দয়াল । 
ভজ চৌধটি-মহান্ত আর দ্বাদশ-গোপাল। 

ভিজ ছয়-চক্রবন্তাঁ আর অষ্ট-কবিরাওঁ। 

ভজ বৃষভানুনন্দিণী ভজ যশোদাতুলাল। 

শ্রীগোবিন্দ গে।পীনাথ বিনোদ রসাল। 

ধার ঈড়ায় এয়ুরপাখ! গলে বনমাল। 

রাসশেখরমণি প্রেমরস-সার । 

রাঙ্া-চরণে শবণ মাগে হব্দাস কাঙ্গাল ॥ 

£ত,ব পবেই মধ্য!ফেব ভাগ “বাম কহে সুখ ভে”? ইত্যাদি বলিতে হইবে। 

ভভডাতু-লিঙো | 

মহা নৃহ! মহোৎসব পুর্ণের কারণ । 

নধি-মঙ্গল আনাইঈলেন আশচীনন্দন ॥ 

গৌরীদাস-কীন্তনীয়ার কবেতে ধরিয়া । 

কহিছেন মহা প্রভু কীরদিয়া কাদিয়। | 

গে।লোকের সম্পান্ত হরিনাম-সঙ্কীন্তন। 

কেমনে ব্দায় দিব মহান্থের গণ ॥ 

প্রভু কহে নিত্যানন্দ ! শুনহ বচন। 

তুমি গিয়া বিদায় দ1ও মহান্তের গণ ॥ 
২৯ 
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এত শুনি নিত্যানন্দ আইল! ধাইয়া । 

ভূমিতে ফেলিল! ভগ আছাড় মারিয়া ॥ 

দ্বাদশ-গোপাল গেল আপন-ভবন । 

চৌধটি-মহাস্ত গেল নিজ-নিকেতন ॥ 
নিতানন্দ চলি গেলা আপনার বাস। 

ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নরোভম-্দাস ॥ 

ম্নাস-গ্পুর্শ। 
হরিহরয়ে নমঃ কুষ্থযাদবায় নমঃ । 

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥ 

গোপাল গোবিন্দ রাম শমধুস্দন। 

গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন | 

এই সব নাম প্রভুর আপি সঙ্ধীন্তন ॥ 

শ্রীচৈত্ন্য নিতা নন্দ এঅদ্বৈত-সীতা | 

হরি গর বেষ্ব ভাগবত-গীহ। ॥ 

শ্রীৰপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 

শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট পাস-বঘুনাথ ॥ 
এই ছয় গেসাহর কাঁপ চরণ-নন্দন | 

যাহা হৈতে বিদ্ব-নাশ আভীষ্ট-পুরণ ॥ 
এই ছয়-গোপী|ই যবে ব্রজে কৈলা বাস। 

রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন গ্রকাশ ॥ 

এই ছয় ব্রজবাসি! কর মোরে দয়া । 

চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ-ছায়! ॥ 
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এই ছয়-গোসাই ধার তার মুই পাস। 
তা-সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥ 

তাদের চরণ-সেবী ভক্ত-সনে বাস। 

জনমে জনমে হয় এই মভিলাধ ॥ 

ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষব-গে|সা ই । 
কলি-ভব তরাইতে আর কেহ নাহ ॥ 

বৈষ্ণবের হঙ আমি নাচের কুকুপ। 

এ'টে| দিয়ে তরাইবেন বৈঝব-ঠাকুর ॥ 
বৈষ্ণব-ঠ।কুর আমার করুণাপ সিন্দু। 

ইহকালের প্রেমদাত। পরকালের বধু ॥ 

সনাঁকার উপদেষ্ট| বৈষ্ণব-ঠাকুর | 

শরবণ-নয়ন-মন-বচনের দু ॥ 

মনেব মানন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন । 

শ)?গাবিন্দ গে।পীনাথ মদনমোহন ॥ 

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বুন্দাবন। 

রাধাকুণ্ড ঠামকুণ্ড গিরি-গোবপান ॥ 

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাণন। 

কেশিবাট বংশীবট নিকুঞ্জ-কানন ॥ 

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বুন্নানন। 

রাঁসস্থনী রত্ুবেদী রতু-সিংহাসন ॥ 

মনেব আনন্দে বল হবি তজ বুন্দাবন। 
ললিতা বিশাখা আদি যত সবধীগণ ॥ 

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন । 

শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীর গণ ॥ 
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মনের আন'ন্দ বল হরি ভ্জ বৃন্দাবন | 

মধুর মধুর বংশী বাজে এই ত বৃন্দাবন ॥ 

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। 

শরীগুরু-বৈষব-পদে মজাইয়। মন ॥ 

শ্রঞ্থর-নৈষ্ব-পাদপণ্ করি আশ। 

নাম-সঙ্কীর্তন কহে নরোত্তম দাস॥ 

হরে কষ হরে কষ কষ কৃঝ হরে হবরে। 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 

গো-কোটা-দানে গ্রহণেষু কাশী। 

মাঘে প্রয়াগে কোটাকল্প-বাসী॥ 

নুমেরু-সমতুন্য ঠিরণ্য-দানে। 

নাহি তুল্য নহি তুলা গোবিন্দ-নামে ॥ 

তুগন! হয় না, রাদাগেোবিন্ব-নাখের তুলনা হয় ন|) বল বণ বস ভাই 

রাধে জয় রাধে জয় গো1বন্দ জয়, রাঁধে জয় রাধে জয় গোিন্দি জর, 

গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে রাধে রাধে জয় গোবিন্দ ওয়। 

তুলন| হয় না, নামের তুলনা হয় না, রাধাগোবিনদ-নামের তুলনা হয় পা। 

বল গোবিনা জয় রাধে গোখিনন জয়) গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ ক? 

রাধে গে।বিন্দ জয়; রাধে রাধে রাধে জন গোবিন্দ জয়; গোবিন্দ গে|বি্দ 

গোখিন্দ জয়) রাধে গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবন্দ জয় 

রাধে গোবিন্দ জঃ; জয় রাধ।-গোবিন্দ জয় শ্রারাধা-গোবিন্দ জয়, জর রাধ' 

গোব্নি জয় শ্রীরাধা-গোবিন্দ জয়) রাধে রাধে গোবিনা জয়, রাধে রাধে 

গোবিন্দ জয়) রাধে রাধে গোবিন জয়) রাধে রাধে রাধে রাধে গোবিন্দ 

জয়, রাধে রাধে রাঁধে রাধে গোবিন্দ জয়; গোবিন্দ জয় রাধে গোবিন্দ জর। 
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সক্্ীপুলাভ্ে হিপবনি ও তদন্তে প্রেমর্থবনি । 

হরিধ্বনি। 

বোল হরি বোল, বোল হরিবোল, হরি হরি বোল 2 গৌর- 

নত্যানন্দ বোল; গৌর-নিত্যানন্দ বোল, সীতা-অদ্বৈত পোপ ; 
নীতা-অদ্বৈত বোল, গৌর-গপাধর খোল; গৌর-গদাধব বোপ) 

গীব-্ানিবাস বোল ; গৌর-জ্রনিবাস বোল, গৌরের ভক্তবুন্দ 

ঝাল; গৌরের ভক্তবুন্দ বোল, নবদীপ-ধান বোল ; নবদ্ধীপ-ধান 
বাপ, গঙ্গ! ভাগীরথী বোল; গল্গ। ভাগীবথা বোল, গঙ্গ। সুরধূণী 
পাল ; গঞ্গা স্থুরধুনী বোল, গঙ্গা যমুন। বোল ; যাঁর তীরে নীরে 

বঃবই গোবিন্দ বেল; গোবিন্দ বোল, রাধা-গোবিন্দ বোল : 

ধাগোবিন্দ বোল, রাধাগোবিন্দ বোল ; পোল হরি বোল, বোল 

(রি বোল, বোল হরি বোল, বোল হরি বোল, হরি হরি বোল। 

প্রেমধ্বনি। 

প্রেম্ছে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বিয়ে 'গ্র্ঠ নিতাই চেতন 
অদ্বৈত শ্রীরাধারাণীকি জয় আকৃষ্চৈতণগ্ঠ-মহা প্রভুকি জয়, 

শীমন্লিত্যানন্দ-গ্রভূকি জয়, শ্রীমদদ্বৈত-গ্রভৃকি জর, শ্রাগদাধর- 
পণ্ডিতগোসাইকি জয়) শ্রাশ্রাবাস-পর্ডিতকি জয়) নবদীপধামকি 

সয় লবদ্বীপবাপীকি জয়, চৌবট্রি-সান্তকি জয়, দ্বাদশ- 

গাপালকি জয়, ছয়-চক্রবর্ীকি জয়, অষ্-কবিরাজকি জয়, গঙ্গ| 

চাগীরথাকি জয়, মথুরামগ্ডলকি জয়, বৃন্দাবনপামকি জয়, ব্রজ- 

সীকি জয়, ব্রঞ্জমায়ীকি জয়, রাধাকুণ্ডতকি জয়, শ্যামকুগ্ডকি জয়, 

গিরিগোবঞ্ধনকি জয়, মাননগন্গাকি জয়, বর্বাণকি জয়, নন্দগ্রামকি 
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জয়, যাবটকি জয়, অনস্তকোটা লীলাস্থানকি জয়, যমুনা-মায়ীকি 
জয়, বৃন্দাদেবীকি জয়, তুলসী-মহারাণীকি জয়, ভত্বি-মহারানীকি 
জয়, চাঁরিধামকি জয়, চারি সম্প্রদায়কি জয়, অনন্ত-কোটী বৈষ্ঞবকি 

জয় আপন-আপন গুরু-গোবিন্দকি জয়, গৌর-ভক্তবুন্কি জয, 

হরিনামশ্সক্কীর্তনকি জয়, খোল-করতালকি জয়, জয় জয় রাধে। 

'এই রূপ প্রেমধ্বনি দিয়! কারন শেষ হইয়। গেলেই তার পরে এ 

বলির! দগুসৎ করিতে হইবে, ষথা £_- 

গৌরভক্ত-পদে মের কোটা নমস্কার। 
সবে মিলি চরণধুলি শিরে দাও আমার ॥ 

ইত শ্রীসঙ্কীপ্তন সমাপ্ত। 
(লাশ পিন আদ 

প্রাদভোজন-কালীন হরিধ্ৰনি । 
গ্রত্যেক প্ধবনি” দিবার সময় গ্রথমেই বলিতে হইবেঃ-- 

“সাধু অবদান, ফের কহি অবধান।” 
গ্রত্যেক “্ধবনি” দিবার শেষে বলিতে হইবেক 

“প্রেম্ছে কহ শ্রীরাধে, ইত্যাদি প্প্রেমধ্বনি” ৪৫৪ পৃষ্ঠায় দর্টরবা: 
(১) 

গৌরচন্দ্র অবতার-শিরোমণি যো দীননাথ প্রচণ্ড। 

যো নাহি মানত গৌরহরি সো নর হোয়ত পাষণ্ু ॥ 
(২) 

সখাগণ-্সঙ্গে, রঙ্গে যুনন্দন, ভোজন করত দোনো ভাই 

রোহিণী-দেবী, করত পরিবেশন, রমবতী দেওত বাড়াই ॥ 



প্রসাদভোজন-কালীন হরধ্বনি ৷ 

(৩) 

জাত, পাত, গণিয়ে বাঁহা, 

হো! যায় বরণ-বিচাব। 

তুলসী কহে হরি-ভজন্ বিনে 

চার জাত চামার্ ॥ 

(৪) 

বন্দাবন্মে রাজ। হোকে বৈঠে রাধা-প্যারী। 

কোটাল হোকে চৌকি ফিরে আবে বংশীধারী ॥ 
গুড়, গুড় গুড় গুড় দম বাজে উড়ে রাজ-নিশান। 

কুপ্তে কু্জে শবদ পড়ে গ্ারাঁধ।-রাধা-নাম ॥ 
(৫)-_-পলিত। 

কলি-ঘোর-তিমিরে গরাসল জগ-জন 

ধরম করম রহু দূর । 

অসাপনে চিন্তামণি বিধি মিল|গল আনি 

গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥ 

ভাইরে ভাই ! গোর।-গুণ কহনে ন। যায়। 
কত শত-আনন কত চতুরানন 

বরণিয়! ওর নাহি পায় ॥ ঞ্॥ 

চারি বেদ ষড়- নরশন পড়িল। যে 

সে যদি গৌরাঙ্গ নাঠি ভজে। 

কিবা! তার অধ্যয়নে লোচন-বিহীন জনে 

দরপণে কিবা তার কাজে ॥ 



৪৫৬ শ্রীশ্রীভক্তিরতু-হার। 

বেদ বিদ্যা দু কিছুই না জানত 

সে যদি গৌরাঙ্ত জানে সার। 

নয়নানন্দ ভণে সেই সে সকল জানে 

সর্ব-সিদ্ধি করনে তার ॥ 

(৬)- ভাটিয়াধী। 

নাহি নাহি রে, গৌবাঙ্গ বিনে, দয়ার ঠাকুর নাহি আব 
কপাময় গুণনিধি, সব-মনোরথ-সিদ্ধি, পুর্ণ পূর্ণ অবতাব। 

রাম-আদি-অবতাবে কোধে নান। অস্ত্র পরবে 

অস্থবেবে করিল সংহার। 

এবে অস্ত না ধবিল! ক'রু প্রাণে না মাবিল। 

মনঃশুদ্ধি করিল সবার ॥ 

কলি-কবলিত যত)' জীব-সব মুরছিত, নাহি আর ওবধি তদ্ব 

তন্ন অতি-ন্ষীণপ্রাণী, দেখি মবৃতসপ্জীবনী, প্রকাশিল। “হরিনাম” মনত 

এ হেন করুণ! তার প|যাণ হাদয় যার। 

সে না হৈল মণির সৌসর। 

দেবকীনন্দন ভণে হেন প্রভু যে না মানে 

সে ভাড়িয়। গড়িয়। শুকর ॥ 

গ্রসাদ-ভোজন-কালে প্ধ্বনি” অর্থাৎ হরিনামের ধ্বনি দিবার এইরগ 

অনেক পদ আছে। প্প্রার্থনা” ও ্মনঃশিক্ষাপ্র মধ্য হইতেও অনেক পা 

প্ধবনি* দিবার জন্ বাবহৃত হয়। প্রসাদ-ভোজন-কালে এই প্ধবনি' দেও 

অত্যন্ত মধুর ও আননোর সামগ্রী। 



উশ্রীমন্ত্র-গায়ন্্রী। ৪৫৭ 

রীতবীমন্ত্রগায়ত্রী। 
শিগুরুদেবের মন্ত্র_ রর গু গুরবে নমঃ1” 

এ. গায়ত্রী “এ গু গুরুদেবায় বিল্লাতে প্রেমরূপায় 

ধীমহ তনে। গুরুঃ 'গাচীদয়াং।” 

শগৌরা্মন্ত্রু “কী আ' কৃঝচৈতগচন্দরার স্বাহ। ॥” 

অথবা “কী | গৌরাজায় পাঠ” 

এ গায়ত্রী “কী' আ' গৌরচন্দ্রায় বিন্নে |বশবন্তবায়। 

ধীনহি তন্ে। গৌর; গ্রচোদয়াং |” 

অষ্টাধশাক্ষণ-গোপালমন্ত্র_ 

পরী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গেগীজনবল্লভায় আ্বাহ। |” 

দশাক্ষর-খোপালমন্ত্র_“ক্লী গোগীজনবল্লভায় শাহ” 

কাম-গাঁরত্রী_ “রী কামদেবায় বিগ্নঙ্ে পুপ্গবাণায় 

বীমহি তন্োইনঙ্গঃ 'গ্রচোদয়াৎ। 

শ্রীরাধিকাব মন্ত্র প্জ্ী হী রাধিকায়ৈ ননঃ।” 

এ গায়ত্রী পত্রী হা শ্ীরাধিকা়ৈ বিদাত গান্ধবিবকায়ৈ 

ধীমহি তন রাঁধ। গ্রাচোদয়াং |” 

ইহার মধ্যে স্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগোপালদেবের মন্ত্গায়ত্রীর 
আদিতে “৩৮ যোগ করিয়া জপ করিতে হয়। শ্রানিত্যানন্দ-প্রভু ও: 



8৫৮ শ্রীপ্লীভক্তিরত্বহার। 

শ্বীমদ্বৈত-প্রতূর মন্-গায়্রীতেও এরূপ করিতে হয়। শ্্রীবিযুা 

দীক্ষিত নিষুঃপুজা-পরায়ণ ভক্তিমান্ স্তরী-শুদ্রগণের পক্ষে “$” এব 
“স্বাহ।” উচ্চারণ কর] বৈঝৰ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বা দোষাবহ নহে 

পঞ্চতত্বের মাধো আগৌরাঙ্গ ব্যতীত শ্রীনিত্যানন্দাণি অনা চাবি 

স্বরূপের মন্ত্রগায়ত্্রী দেখিতে হইলে “শ্রীশ্রীবৃচন্তক্তিতত্বস।র৮-গরা্থৰ 

“অষ্টকালীর পুজা-পদ্ধতি*-গরকরণে দষ্টবা। পঞ্চতত্বের নান এই 

গ্রন্থের “রী ্ ীপঞ্চত৪৮-প্রকরণে ডরষ্টব্য | 

এখানে বিশের বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত মূলমন্ত্র ও গারত্রী 
অবশ্য প্রীগুরুদেদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা 
কেবল গ্রন্থে দেখিয়া ইহা জগ করিলে কোনও ফল হইনে না 
জানিবেন। ভশ্রিশিত্ত ইহা লিখিয়া প্রকাশ করা দে।ষাব্হ নহে 
বিবেচনায় এনং আল্যা বন পুস্তকে ইহা মুদ্রিত রহিয়।ছে বলিরা 
ইহার গোপনীয়ন্ব না থাবায়, এই গ্রান্থেও ইহ। লিখিত হইল. 
তবে লিখিয়া 'পকাশিত হইল বলিয়া কেহ যেন এই সমস্ত মন 
গায়ত্রীতে শ্রদ্ধাহীন না হন; গ্রন্থে মুদ্রিত বা হস্তে লিখিত-ন্্ 
জপের কোনও সার্থকতা নাই;পরত্থ যে শুভ মুনুর্ধে শ্রীগ্ুরুদেব 
কর্তৃক ইহ! কর্ে প্রদান্ত হইবে, তখন হইতে ইহা এক্ষাগ্র-চিত্ে 
নিয়মপুর্বক জপ করিলে যথ।কালে দেবছুল্ল ভ প্রাকুষ্ণপ্রেমসেবা 

ও তঙ্জনিত জপিচ্ছিম্ন ভাবিনশ্বর পরমানন্দ অবশ্যই লাভ হইবে। 

অষ্টাদশাক্গর-মন্্ ও দথাক্ষর-মন্ত্ব এবং ততদহ কাম-গায়রী 

দীক্ষা-গুরুদেবের নিকট হইতে লইতে হয়। শ্রীঞ্রদেবের মন্ত্র 

“গায়ত্রী শিক্ষা-গররুদেবের নিকট হইতে লইতে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের 



জ্রীশ্রীমন্্রগায়ন্ত্রী। ৪৫৯ 

£দ-গায়তত্রী দীক্ষা-গুরুর নিকট হইতেই পাওয়া আবশ্বক) কিন্ত 

ন। গাওয়। গেলে অগত্যা শিক্ষা-গুরুর নিকট হইতেই গ্রহণ করিতে 

চয। দীক্ষা-গুরুর নিকট হইতে শ্লীভগবত্তত্ধ ও ভজন-গ্রণালী 

'ধ্যয়ক জ্ঞান-লাভ হইলেও, তাহার মহিমা-গ্রুকটন, গুকভক্তি-শিক্ষা 

৫ ভজন-সন্বন্ধীয় অন্যান্য বিবিধ উপদেশ-লাভের জন্য শিক্ষা-গুরুও 

কর! কর্তব্য। দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুকে তুলা-মহিমময়-বোধে 

উিয়কে ভুলারপেই সগাদর করিতে হয়। দীগা-গুর একাধিক 

£৯ত পারেন না। শিক্ষা-গ্ুর একাধিক হইতে পারেন বটে, 

বিশ একজনকে শ্রেঠত্ে বরণ করিয়া তাহার নিকট উপরোক্তমতে 

'দৃশ্গায়তরী গ্রহণ ও ভজন-প্রণালী শিক্ষা কবিতে হয়। হবিনাম- 

জগদের মালা কেহ বা দীক্ষা-রুর নিকট, কেহ বা শিক্গ'-ঘরুর 

নিকট গ্রহণ করিয়া! থাকেন ২ কিন্ত ইহ শিক্ষা-গরুর নিকট £ইতে 

গুণ কর|ই ভাল বলিয়া আমকে মত প্রকাশ করিলেও, দীক্ষা গুরুর 

নিকট গ্রচণও রোষবহ হে । কেহ কেহ বা আপে শিক্ষা গুরু ন। 
করিম! কেবল দীক্ষাঞ্চরুর নিকট হইতে সমস্তুই গ্রহণ করিয়া 

থকেন; পরন্ত এতদ্বিষয়ে ধাহাব যেরূপ অভিরুচি, তিনি তব্দপ 

করিলে, তাহা যে দোষের হইবে তাহা বলা যায় না। 

আষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রই হইলেন তান্থোক্তি মূলমন্ত্র ও মন্ত্ররাজ। এই 

মন্ব হইতেই শ্রীমন্মহা প্রভু দশাক্ষর-মন্ত গঠন পুণ্বক স্বয়ং উহা 

শবীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট গ্রহণ করেন, যথ। “শ্রীচৈতন্য-ভাগবত” 

আদিখণ্ড ১৫শ অধ্যায়ে বলিতেছেন_ “তবে তান শ্ানে 

শিক্ষা-গুর নারায়ণ। করিলেন দশাক্ষরমন্ত্রের গ্রহণ ॥% 



৪৬০ শ্রীশ্রীভক্তিরত্বহার। 

তদবধি ইহা জগতে এরচলিত হইয়াছে । ছুইটী মন্ত্রেরই একই কান- 
গায়ত্রী এবং ছুইটা মন্ত্র তুল্য-মহিমময়। 

বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, এই সমস্ত মন্ত্গায়রী 
কোথাও পিখিত থাকিলে তাহ। কেবলমাত্র মনে মনে পাঠ কাপতে 
হয় অর্থৎ কেবল চোখ দিয়৷ দেখিয়। বা! পড়িয়। যাইতে হয় নার, 

ইহা কাচ উচ্চারণ করিতে বা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে »। 
কাহারও নিকট ঝলিতে না; ইহ] উচ্চারণ করিয়া বশিবাব 
অধিক|র একমাত্র গগুরুদেবগণেরই আছে, তাহ।ও কেবলনান্র 

শিঃয্যরই কর্ণে, অন্যত্র নহে। যতক্ষণ ন। গা গুরুণ্ৰ ইহ। কর্ণ 

গ্রণান করেন, ততক্ষণ ইহার জপে কোনও ফল নাই, পাঠে ত ফল 
নাহই; সুতরাং গুরুদেবের নিকট মন্ত্রগাযত্রী-গ্রহণ অবশ্য কণ্তব্য। 

(সপ ইত 

পূজী-সন্বন্ধো £ীথমিক জ্ঞাতব্য বিষয়। 
( ইহার পববন্তী “পুজ'-পদ্ধতি'-প্রঞ্রণটী পাঠ বা অভাস কারবাং পুক্পে 

এই গ্রকরণটী ভালরূপে পড়িয়। অন্যাস কারয়া লইতে হয়। ) 

সাধারণ-বিধি _শ্রীভগবৎ-পূ্ এবিগ্রহে, বা! চিন্রপটে, ব। 
মানসে হইয়। থাকে। আগিরিধার-রূপ গোবদ্ধন-শিলায়) এথব।| 

শ্রীনারায়ণ-রূপ শালগ্রাম-শিলায়, অথনা৷ শ্রামগোপাল-ূক্তিতে পু 
করাও শ্রাবিগ্রহ-পুর্জারই স্বরূপ হয়। মনের দ্বার। শ্রীনবদ্ধীপধামে 

যোগপীঠস্থ সপার্ধদ-জ্রাগৌরাঙগ-মহা গরভুর এং শ্রীবন্দাবনধামে 

যোগগীঠস্থ গোগীমগ্ডল-পরিবৃত শ্রীরাধ-গোবিন্বের ভাবনা পুবিক 

তত্তস্থানে নিজ-অবস্থিতি চিন্তা করিয়া তদবস্থায় তাহাদিগের 



পুজা-সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয়। ৪৬১ 

গর্চন। করাব নাম “মানস-গুজা”। উহাতে নিজের মনোমধ্যে 
গর্থং নিজের মানসে- অন্ত্ররে ব। হৃদয়ে_তীাহাদিগের অবস্থিতি 

চনত করিতে হয় না; শ্রীনবদধীপে আঙ্রবেব-সমীপে 

তীয় দাসরূপে এবং শ্রীবুন্দাবনে সখী-নধ্যবস্তিনী শ্রা্র-রূপ। 

দখার বানপার্থে তদনুগতা। 'একটী গোপকিশোরী-রূপিণী দাসী- 

কপে নিজ-সিদ্ধাদেহ কল্পনা করতঃ তত্তংস্থানে স্বীয় অবস্থিতি 

১91 করিতে হয়। কেহ কেহ নিজের নানস-গটে অর্থাৎ হদয়ে 

শুগব্রণস্থিতি ছিস্ত। করিয়াও পুজ। কিয়া থাকেন ১ তাহাও এক 
পকার “মানস-পুজা” 5 পরন্ক র!গমাগেব ভগনে এ বিণি এুসরণীয় 

হে, পুবেবাক্ত বিশিহ অবলম্বণীয়। গাগ্” অর্ঘ্য প্রস্তুতি 
টপচার-সমৃ5 জাঙ্ষাৎ সংগ্রহ করিতে পারলে ভালই হয়, 

ঘহেতু তৎনণস্ত সাঙ্গাৎ অর্পণ দ্বারা উত্তমরূপে পুগা কর! 

নাইতে পাবে ১ নতুবা অসনর্থপক্ষে উপচারাদি মানসে কল্পন! 

করিয়া তাহ] মনে মনে অর্পণ করিতে হয়) কিন্ত ভলসী সংগ্রহ 

করিতেই হইবে, যেহেতু তুলসী বাতিরিক্ত পুজাই হয় না। 

ুষ্প-চন্দনও পিশেষ আবশ্াক, তবে নিতান্ত অসমর্থ ব। আভাব- 

পক্ষে উহ| মাণসে কল্পনা করিয়া তদ্দার! পুজা করিতে হয়। 
সামর্থ্যানুষায়ী কিছু মিষ্টদ্রব্য এবং সুবিধা হইলে ততসহ কিছু 

ফলও শীতল-ভোগ দিতে হয়। অন্নব্যঞনাদি সমস্ত দ্রবাই অবশ্) 

নিবেদন করিয়াই খাইতে হয়, যেহেতু কৃষ্ণতক্তের পক্ষে 

অনিবেদিত কিছুই খাইতে নাই, অনিবেদিত খাইলে অপরাধ হয় 

অপরাধ হইলে ভজন-সাধনের বিশেষ হানি হইয়া থাকে। 



৪৬২ ঞঞতক্তিরত্ব-হার। 

পুর্ব ব| উত্তর-মুখে বসিয়া যুগ্ব-বন্ত্রে এবং দর্ষিগনন্ত মষট 

বাম-হস্ত যোগ করিয়। পুজার সমস্ত কাধ্য করিতে হয়। 

আচমন--(১) একটী মাধকলাঈ ডুবিতে পারে এইনপ 

সামান্য একটু জল দক্ষিণ-কর-তলে বৃদ্ধাঙ্থলির নিয় ভাগে লইয়। “৭ 

বিঃ” বলিয়। মুখে স্পর্শ করিয়া হস্ত ধুইতে হইবে | এইরূপ খিন- 
বাঁর করিতে হঈবে। তত্ণরে শ্াবিফু বপিতে বণিতে দুইহাত বৃ! 

অপবিত্রঃ পবিত্রো। বা সর্ধাপস্থাং গতোইপি বা। 

যঃ স্মংরৎ পুণ্ুরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর-শুচি।” 

এই মন্ত্র পাঠ করিয়। মস্তুকে একটু জলের ছিট| দিবেন। 

(২)-উপরোক্ত (১) দাগে লিখিত গ্রক্রিয়। সবই করিতে 
হইব, তবে কেবল “ও বিফুঃ” তিনবার বলিবাব পরিবনে 
£কেশবায় নমঃ, “নারায়ণ।য় নম» “মাধবায় নন পর পব 

এক একটী বলিতে হবে । পরে “গোবিন্বায় নম, বিধুব নম" 

তিনবারা বলিতে বপিতে ছুই হস্ত ধৌত করিতে হইবে। 

অসমর্থ ঝ| গীড়িতাবস্থায় তিনবার কেবল শ্রীবিষু স্মরণ 
করিয়া বা বলিয়া! দক্ষিণ-সর্ণ স্পর্শ করিলেই আচমন সিদ্ধ হইবে। 

অঙ্গুলি নাম- প্রথমে হইল বৃদ্াঙ্ুলি বা বুড়ো আদ্দুল,তৎগরে 

তর্্ঞনী, তৎপর মধ্যনা, তংপরে অনমিক| ও তৎপরে কনিষ্ঠ।। 

চক্রযুদ্র-_গত্যেক হস্তের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্থুলি সংযোগ পূর্বক 
উভয় হস্ত মিলিত করতঃ অন্য অন্গুলিগুলিকে ঈষৎ বক্র করিয়া 

অগ্রভাগ পরস্পর চক্রাকারে মিলিত করিলেই চত্রমুদ্র। হইবে। 
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ধেনুমুদ্রা-_ প্রথমতঃ হাত যোড় কি সব অঙ্গলিগুলি ফাক 
কবতঃ দক্ষিণ-তজ্জনীকে উপরে রাখিয়। অন্গশিগ্াল পরস্পর 

গবম্গারের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ কবাইয়া দিবেন | তৎপর 

॥দিণতভ্ভত) বান-নধ্যমাতে। « বাম-তিজ্ঞলী দঙশিণ-মধানাতে 

বং বাম-কনি্। দর্সিণ-অনানকাতে ও. দর্গিণকিনি&। বাম- 
অন[শিকাতে সংযুক্ত করিয়া দিলেই বেগমুদ্। ভাবে ।  বুগাপ্রাপ- 

দয গবম্পব সংযুক্ত থাপিবে। 

উপচার বা উপকরণ- ফেডশে।পচাব, দশেপচাব ও 
পর্চোপচ|র-- এই তিন প্রকারে পৃভা। হইয়া থাকে । উৎনবোগলাক্ষে 

বোড়শোপচারে পুজ। হয় এবং আগারণতঃ দাশোপচারে বা অশ্াব- 

পক্ষে পথেশপচাবে পুজা হইয়া থাকে । সব পুজ155 প্রড়র মান 

ববাইতে হয় শাতকালে ঈষতুধ জলে € আামকালে শাল 
চলে। আকিগ্রত বা! আশালগ্রামের জানের ডল চবণামৃত হয়। 
(নবেছাপাণের পরব শা্নন দিয়া পরে আবাধিক করিয়। স্মৃতিপাঠ 

«€ গরণ|ম করিতে হয়। মধ্যানে ও র!িতে বাড়ভাগ বা প্রধান- 

"ভাগের পর জারতি করিত তয়  আগ্যান্য পএায় আগে আবি 

গরে শীতল-ভোগ (তে হয়| ভোবে নঙ্গমপ-গারতি, প্র 5 ধুপ- 

আবতি। মধ্যাহেয ভোগ-আরতি, সন্ধ্যায় সন্ধা-আবতি ও রাত্রে 

শযন-আরতি-__এই পাঁচবার আ।রতি কবিতে হয়। কেহ ব। অধিকন্ত 
বৈক!লে গাত্রোখানের পরও একবার আ|বতি কারয়া থাকেন । 

জানিয়া রাখিতে হ্টবে যে, কেবলই নিতান্ত অভাব-পঙ্গেই শুধু 

জল-তুলসী দিয়াও পুজা করা যাইতে পারে। পরন্ত কেবল 



৬৪ শ্রীঞ্াতক্রিরত-হার 

নিদিঞ্ন-ভক্তমহাত্মাগণের পক্ষেই এই সাত্বিক-পুজা শোভনীয় 
অন্তের পক্ষে নহে। 

পিশোপগর” সপাদ্ভ, অর্থ, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, 
গন্ধ, পুষ্গ, ধূপ, দীগ ও নৈবেছ্য। 

গিঞেপচার” স গন্ধ, পুষ্গঃ ধূগ, দীপ ও নেবেছ্। 
পঞ্চগব্য_ ছুগ্ধ, ঠা ও ঘৃত প্রত্যেকটা ৪ তোলা করিয় 

গোময় ৩ তোলা ও দাধ৮ তোলা -এইরূপ ভাগে লয়! মিশাইয়) 

অথব। এই পাঁ৮টা দ্রব্য সমানভাগে লইয়। মিশ[ইয়া পঞ্চশব্য হয়। 

পঞ্চামৃত--দাধ, ছুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ও মধু--এই পাটা মিশাইয়। 

পঞ্চামৃত হয়। ইহা সব্বকাধ্যে বাবহাধ্য। 

পত্রাদি-অর্পণ_ পত্র পুষ্প বা ফল অধোমুখ ]র$া এর্গণ 
করিতে নাই ; উঠারা ম্বভাবতঃ যে ভাবে উৎপন্ন হয়, সেই 

ভাবে অপণ করাই কর্তব্য । 

অর্পণের সাধারণ বিধি-_গন্ধ, চন্দন, তুলশ। ও পুষ্প তিন- 

বারের কম অর্পন করিতে নাই ; তবে তুলমীপএ আটবার এর্পণ 
করাই প্রশস্ত। প্রত্যেকবার হাত ধুইয়। মুসা খাবার অপণ 

করিতে হয়। 

পুর্গচযন- পরাতে রাত্রির কাপড় ছাড়িয়া ধো «য়া কাপড় ঝ 
লোমবন্ত্র পরিয়া, অথব| প্রাতঃস্ন করিয়। পুপ্প »য়ন কারতে 

হয়। মধ্যাহ্ৃ-মানের পর পুষ্প-চয়ন করিতে নাই। 

তলসী-চয়ন-ক্সান না! করিয়া তুলদী-য়ন করিতে নাই। 
'চয়নশমন্ত্র, যথা ১-- 
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“তুলস্ামৃত-জন্মাসি সদ। তং কেশব-প্রিয়। | 

কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদ। ভব শোভনে ॥ 

তদঙ্গ-সম্ভবৈঃ পত্ৈঃ পুজয়ামি যথা হরিং। 
তথ কুরু পবিত্রাঙ্গি! কলৌ মল-বিনাশিনি! ॥ 
চয়নোদ্তন-ছু্স্তে দেবি ! হাদি বর্ধতে। 

তৎ ক্ষমন্ধ জগন্মাতস্তলসি ! ত্বাং নমামাহং॥” 

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শ্রীতুলসীকে প্রণাম করিয়া বামহস্তে 
ডাল ধরিয়। দঙ্গিণহাস্তে ধীরে ধীরে সবৃস্ত অর্থাৎ বোটা মহ এক 

এবটী পত্র বা দ্বিদল সহ মপ্তারী চয়ন করত; পবিভ্র-পাত্রে স্থাপন 
করিবেন। কাঁট-দষ্ট ( পোকায় খাওয়া ), ব৷ ছিদ্রযুক্ত (ছে দা) 

বছন্ন (ছেঁড়া) পত্র লইতে নাই ; অখণ্ড অর্থাৎ চেঁড়াকাট। নহে 

এইরূপ ভাল আস্ত পাতাই প্রশস্ত । 

তুলসী-অর্পণ_তুলসী-পত্র ভাল-রূপে ধৌত করিয়া জল 
মুছিয়। চন্দন মাখাইতে হয়। অন[মিক| ও অগ্গুষ্ঠে ধারণ পূর্বক 
পৃষ্ঠভ!গ নিম্নদ্িকে রাখিয়। শ্ীপারপন্ধে এক একটী করিয়। 
তুলশী অর্পণ করিতে হয়। আটবার অর্পণ করাই প্রশস্ত; 

অসমর্থ-পক্ষে তিনবার । 

গন্ধাপর্ণ_বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ-অন্ুলি-সংযোগে চন্দনাদি গ্ধদ্রব্য 
অর্পণ করিতে হয়। 

পুষ্পাপ ণ-_ বৌঁটাযুক্ত পুষ্প-সকল চন্দন-লিপ্ত করিয়া শনুষ্ঠ 

ও মধাম! স্ুলি দ্বারা বেটার দিকে ধরিয়া অর্পণ করিতে হয়। 

পুশ জলে ফেলিয়া ধুইতে নাই, জলের ছিটা দিয়। লইতে হয়। 
৩০ 



৪৬৬ শ্রীশ্রীভক্কিরত্ব-হার। 

ধুপাপণি_ধৃপঘানিতে তুলসী দিয়া ধূপ জালিয়া "এ 
ধুপো নম” বলিয়া তাহাতে জল ছিটাইয়। দিয়া প্রথমে ধুগ 
উৎসর্গ করিয়া লইতে হইবে। অনন্তর মূলমন্ত্র মরণ করিয়া পরে 
“ইমং ধূপং শ্রীকফটচৈতন্াচন্দরায় নিবেদয়ামি নম2” বলিয়। (এ+ 
শ্রীকষ্ণ-পক্ষে রূপে “রিকুফ্ায় ইত্যাদি” বলিয়| ) বাম-হস্তে ঘন 
বাদন করিতে করিতে নামবীতন-সহকারে প্রভুর নাভিদেশ পর্ন 
ধূপপাত্র উঠাইয়। ধৃপার্পণ কবিতে হয়। 

দীপাপণ_ দীপাধারে তুলসী দিয়া ও বৃতযুক্ত (বা অসমর্থ 
পক্ষে সুবাসিত কি উৎকৃষ্ট তৈলযুক্ত ) তুলার বাতি জ্বালিয়। 
“এষ দীপো নমঃ” বলিয়। প্রথমে দীপ উৎসর্গ করিয়া! লা 
হয়। পরে “ইমং দীপং শ্রীকষ্টচতনাচজ্্/য় নিবেদয়ামি নমঃ 
বলিয়া ( এবং শ্রীকষ-পক্ষে এরপে “গ্রীরষ্তায় ইত্যাদি” বলিয়। ) 
বাম-হস্তে ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে প্রভুর শ্রীচরণ হইতে চ্গ 
পর্যান্ত এ দীপ ঘুরাইয়! দীপার্পণ করিতে হয়। 

নৈবেষ্াপণ_সঘৃত-জন্ন, বাঞ্জন, ডাল, লুচি, পুরি, কটি, 
পরমার ( পায়স ), দধি, ছুগধ, ক্ষীন, মিষ্ট-দ্রবা ও ফল-মূলাদিব 
নৈবেষ্ঠ হইয়া থাকে । ধাহার যেদপ শক্তি, তিনি তত্র 
নেবেগ্য করিবেন। গানার্ঘে কপূরাদি ছারা স্থুবাসিত জল দিয় 
এ জলে এবং নৈবেছে তুলসী দিতে হইবে । ভৎপরে দক্গিণ- 
কর-তলে অল্প অকটু জল লইয়া তাহাতে “অস্্য় ফট” এই মনত 
জপ করতঃ সেই জল মধামা ও অনামিকা অঙ্কুলির ফাক দিয় 
নৈবেদ্যোপরি ছিটাইয়া দিতে হইবে। অনন্তর চক্রমুদ্র। (৪৬. 
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গঠায় দ্রষ্টব্য) প্রদর্শন করিবেন। ততগরে দক্ষিণ-কর-তলে 
অল্প একটু জল লইয়া তাহাতে “যং” এই বাযুবীজ দ্বাদশ 
বার জপ করতঃ এ জল নৈবেদ্যোপরি ছিটাইয়। দিবেন; 

ঈহ|5 নৈবেদ্যের দোব সংশোধন হইবে। আনস্তর দাঁকণ- 

কব-ঙলে পুনরায় অল্প একটু জল লইয়া! তাহাতে একবার মূলমন্ত্র 

ঈগ করত; সেই জল নৈবেদ্যোপরি ছিটাইয়। দিয়া নৈব্দো 

অনুতময় হল বলিয়া ভাবনা করিবেন। ততৎপরে দিণ-হস্ত 

দ্বার নৈবেধা স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জগ করিবেন। 

(খ্রনন্মহাপ্রভুর নৈবেব্যে গৌর-মন্ত্র ও শ্কুষের নৈবেছো কৃষ" 
মন্বজপ করিত হইবে ।) অনন্তর নেবেদ্যোগরি ধেগ্ুমুদ্র 

(৪৬৩ পৃষ্ঠায় র্টব্য ) প্রদর্শন করিবেন । [তৎগরে বাম-হস্তে 
নৈবদা-পাঙ্জ স্পর্শ করতঃ দপিণ-হস্তে গন্ধ। গুণ ও জল 
পয়। একঝর মৃপমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গরে  এমম্সগ প্রহর 

নৈবেদ্য “ইং নৈবেদ্যং আ্কষচৈতন্ত-চন্দ্রায় কল্পয়ামি” বপয়। 

(এবং এরূপ কৃষ্ণের নৈবেদ্যে “রং নৈবেদাং আওবায় বয়া।ম” 

বলিয়। ) এ গন্ধ-পুষ্প-যুক্ত জল ভুমিচঠ শিক্ষেণ করিবেন। ] 
অনম্তর নৈবোদ্যোগরি ১০ বার মূলমন্ত্র € ১০ বার গায়, গগ 
করিবেন (আীমন্মহপ্রভুর নৈবেদেোগরি গৌর-নন্্-গায় থা এাং 
শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্যোপরি কৃষ্ণমন্ত্রগায়ত্রী জগ করিতে ১577)। 

তংপরে এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, শ্রীল-গণাধর-প্িভগে। থা পি- 

প্রতূপা্দ পরিবেপন করিতেছেন, আর শ্রমন্মহাগ্রতু পবনানন্বে 

তাহ। ভোঙ্গন করিতেছেন এবং বুষভানুরাজনন্দিনী শ্রানতী রাধিকা 

ূ 
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পরিবেশন করিতেছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে ভোজন করি” 
তেছেন। অনন্তর ভোজন-সমাপ্তি চিন্তা করতঃ আচমনার্থে জল দিয়। 

পরে তাশ্বল প্রদান করিবেন! তদন্তে আরতি করিয়। স্তব-স্তোত্রাদি 

গাঠ ও প্রণাম করিবেন ; তৎপরে প্রভূকে শয়ন দিবেন। 
মধাহ্নে সঘবত-অন্র, ব্যঞ্ন, ডাউল, দধি, মিষ্ট ও পায়দাধি এনং রানে 

লুচি পুধী বা রুটি, ব্যঙ্জন, ডাউল ও মিষ্টাদি সামর্থ্যানথসারে ভোগ দিতে হয়| 

শঁনিত্যানন্দ-গ্রভু ও শ্াঅদ্বৈত-প্রতুর ভোগও এরূপে দিতে 
হয়। প্রথমে শগৌরাঙ্গের ভোগ দিয়া ততগরে এ্রীনিত্যানন্দের 

ও তৎপরে শ্রীমদবৈতের ভোগ দিতে হয়। প্রত্যেকের নৈব্দো 

ও পুজোগ্চার পৃথক্ পুথক্ করিতে হয়, কাঙ্ঠারও নিবেণিত 

কাহাকেও দিতে নাই। শ্রাগদাধর ও শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দকে 

আমন্মহাগ্রভূর গ্রসাদ নিবেদন করিতে হয়; তৎপরে এ প্রসাদ 
শ্রীগুরূদেবকে নিবেধন করিতে হয়। 

শ্রীরাধিকা ও তুদীয় সখীগণকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ নিব্দেন 
করিতে হয় ; তৎপরে উহ। শ্রীগ্ঘরুদেবকে নিবেদন করিতে ভয়। 

বলা বাহুলা-_মংস্ত, মাংস, ডিম্ব, কচ্ছপ, কাকড়। এভতি 

আমিষ-দ্রব্য ও পেয়াজ, রশুন, গাজর, মস্থুর, পুইশাক প্রভৃতি 
উদ্ভিজ্ঞ-দ্রব্য বিশশবরূপ অবিহিত বলিয়। নিবেদন বা! ভোজন করা 
একেবারেই নিষিদ্ধ। 

চন্দন-ঘর্ষণ_ চন্দন-কার্ঠ ছুই হস্তে ধরিয়া তর্জনী স্পর্শ না 
করাইয়া দক্ষিণাবর্থে ঘুরাইয়! ঘষিতে হয়। 

আমন- পুজার্থে কুশাসন ব। কম্বল-জাতীয় আসনই প্রশন্ত 

পুরাতন লোমবস্্র কাটিয়া আসন কর! মন্দ নহে, কারণ ভা 
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হইতে লোম উঠিবার সম্তাবন! বিশেষ থাকে না। হাটু ও উরতের 
মধাভাগে পা রাখিয়া সরলভাবে উপবেশন করিতে হয়। ভূমিতে 

অর্থাং নিরসনে, কিন্ব। কাষ্ঠাসনে বসিয়া পূজার কার্ধা করিতে নাই। 
তিলক-বারণ গোপীচন্দন বা আরাধাকুণ্ডের রজে অর্থাৎ 

অর মৃত্তিকায় দর্ষিণস্তঙ্জনী দ্বাবা তিলক রচন। করিয়া তাহ 

নিবেদন করিতে হয় ; নিব্দেন-প্রণালী এইরূপ, যথা ৫ 

তিলক-রচনান্তে বাম-হস্তে অল্প একটু জল লহইয়। দক্ষিণ- 

তঙ্দনীর অগ্রভাগে এ জল গ্রহণপূর্র্বক উহ! 
ললাটে স্পর্শ করাইয়। কেশবায় ননঃ  বলিবেন। 
উরে নারায়ণয় নমঃ রর 

বন্গ-স্থুলে টি মাধবায় নমঃ রি 

কণে রর গোবিন্ায় নমঃ » 
দক্ষিণ-পার্থে রি বিষ্বে নমঃ টি 

পরক্ষিণ-বাছুতে ৮» মধুস্থদন!য় ননঃ নর 
দৃক্ষিণ-স্কন্ধে & ভ্রিবিক্রমায় নমঃ 

বাম-পার্থে ্ বামনায় নমঃ 

বার্ম-বানুতে রঃ শ্রীধরায় নমঃ ৫ 

বাম-স্ন্ধে হ্ৃযীকেশায় নমঃ রি 

পৃষ্ঠে »... পদ্পনাভায় নমঃ » 
কটিতে রর দামোদরায় নমঃ রি 

এইরূপ পর পর বলিয়৷ বলিয়! পরে হস্ত-ধৌত সামান্য একটু জল 
'বান্থুদেবায় নমঠ” বলিয়া মস্তকে দিয়। ভালরূপে হাত ধুইবেন। 



৪৭০ প্রীক্লীভক্তিরতৃ-হার। 

মুদরীধারণ-_-তিলক-রচনা-কালে সেই তিলক-মাটী দার 

প্রীভগবন্নাম ও চরণ-চিহ্নঙ্কি ত মুদ্রাসমূহ অর্থাৎ ছাপ-সকল ললাটে, 
কঠে, বাহু-মুলে ও বনষঃস্থলে ধারণ করিতে হয়। এই সমস্ত নামের 
ছাপ ও চরণ-ছাপ কিনিতে পাওয়। যায়। 

পঞ্চমালা-ধারণ _পুঙ্গাকালে গুঞ্জা ( শ্বেত-কুচ ), তুলসী, 

আমলকী, পষ্টডোরী ও শ্যামাঞ্জনী--এই সর্ববাভীষ্ট-পূর্ণকারী পঞ্চ 

মালা ধারণ করিতে হয়। পট্টডোরী শ্রীপুরীধামে ও শ্রীবৃন্দাবনে 

গাওয়া যায়। শীরাধাকুণগ্ বা শ্যামকুণ্ডের রজ অর্থাৎ মৃত্তিকা দ্বার 

নিশ্মিত মালার নাম শ্ঠামাঞ্জনী; ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডে কিনিতে 

পাওয়া যায়। | ূ 

প্রণাম_ শ্রীবিষু ও তৎমন্ম্ধীয় সমস্তদেবতাকে বামে রাখিয়া 

আন্যা দেবদেকবীকে ডাহিনে রাখিয়। এবং শ্রগুরুদেবের সম্মুখে 

গ্রণাম করিতে হয়। শ্রীবৈষবকে সুবিধামত বামে রাখিয়া বা 

ততযম্মুখে গ্রণাম করিতে হইবে। আগুরু-বেষবের শ্রীচরণে 

মন্তক স্পর্শ করিয়।৷ ও শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণে মন্তক-ম্পর্শ মানসে 

কল্পনা করিয়া প্রণাম করিতে হয়। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে, পশ্চাতে, 

বাদে ও অতি-সমীপে এবং মন্দিরাভান্তরে প্রণাম করিতে নাই। 

তিনবারের কমে প্রণাম বিহিত নহে ; সামর্থ্য থাকিলে প্রত্যেক 

বার উঠিয় উঠিয়া প্রণাম করিতে হয়। দেবতার সান, ভোজন 

অর্থাৎ ভোগরাগ এবং শয়ন-কালে প্রণাম, প্রদক্ষিণ ব| দর্শন 

করিতে নাই । আরতি-কালে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে নাই। 

শ্ীগ্তরু-বৈষবের শয়ন-ভোজন-কালেও প্রণাম করিতে নাই। 



পৃজা-সন্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞাতব্য ব্ষিয়। 8৭১ 

প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমা শ্রীকৃষ্ণ ও ভংসন্বন্ধীয় সকলকেই 

ডাহিনে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। আগে দগুব করিয়। ইহ। 

মারন্ত করিতে হয়। দেবতার সম্মুখে আসিলে রীতি পরিবর্তন 
কবিয়। অর্থাৎ দেবতার দিকে পিছন না পড়ে এরূপভাবে একটু 
ঘুরিয়া লইয়। পুনরায় প্রদপ্গিণ করিতে হয়; এইবূগে চারিবার 

গ্ররক্িণ করিতে হইবে, চাঁরিবারের কম করিলে ৮পিবে না। 

গ্রক্ষিণান্তে দগুবৎ করিবেন । ত্রিসন্ধা। গ্রদন্সিণ করিতে 

গারিলেই ভাল। তুলসী-পরিক্রমাও এই নিয়মেই করিতে হয়। 

পর্চক্রাশী ও শ্রীগোবদধনাদি বুহৎ পরিক্রম। একবার করিলেই 

চলিবে। 

শ্রীচরণামতে তর্পণ__পুগান্তে পুগার আসনে বসিয়াই দ্ষিণ- 
কন-তালে কিঞিৎ চরণাম্বত লইয়া দক্ষিণ-হস্তের নিয়ে বান-তস্ত 

স্থাগন পূর্বক নিয়লিখিত মন্ত্রে তিনবার তর্গণ করিবেন, যথা 5 

“ও আ.্রহ্মভূবনাল্লে!ক। পেবধি-পিতৃ-মানবাঃ। 

তৃপ্যন্ত পিতরঃ সবের মাভু-নাতামহাদয়ঃ ॥ 

আতীত-কুলকে টয়ঃ সপ্তুদীপ-নিবাদিনঃ| 

চরণামুতেনানেন তৃগান্থ ভূবনানি চ॥” 

এই ভগণ্কালে শ্রীচরণায়ুত একটা পাত্রে নিঙ্গেণ করিবেন, 

নিতে নিক্ষেগ করিতে নাই | নিফুতন্তগণের পক্ষে আরণানতে 

তর্গণ করিলে আর অনা কোনরূপ তগণের আবশ্বকই হয় না| 

যুলমন্্র ও "হরেরুষ”মহাসন্ত্রজপের নিয়ম_ক্র-জপে 
নামাবলী ব। তদ্রণ শুদ্ধ দি তীয়-বাস্ত্ে হাত ঢাকিয়! অগ্দুলির পর্বে 



৪৭২ শ্রীপ্রীতক্তিরতু-হার। 

পরের জপ করিতে হয়। অগ্গুলির দুইটা গাইটের মধ্যস্থলকে এবং 
অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও তাহার নীচের গাইটের মধ্স্থলকে পর্ব 
কহে। দক্ষিণ-হস্তের কনিষ্ঠারি চারিটা অঙ্গুলি পরম্পর একত্র কৰিয়। 
ছিদ্রহীন করতঃ ররতল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়। তাহা বক্ষঃস্থলে সংল 
করিয়। নামাবলী বা তদ্রপ পবিত্র দ্বিতীয়-বস্তরে হাত ঢাকিয়। অঙ্গ 
দ্বার জপ করিতে হয়। অনামিকার মধ্য-পব্ব হইতে আরস্তু 
করিয়। পরে তনিয়ে উহার প্রথম-পবর্ব, তৎপরে কনিষ্ঠার প্রথম, 
মধ্য ও শেষ-পর্ব, তৎপরে অনামিকা ও মধ্যমার শেষ-পর্বন 
এবং তৎপরে তঙ্জনীর শেষ, মধ্য ও প্রথম-পর্কে আসিয়া থেষ 

করিতে হয়। ইহাতে ১০ বার জপ হইবে। ১০ বারের কমে 

জপের নিয়ম নাই; তবে ১০৮ বার জপই প্রশস্ত; ১০০৮ বার 

আরও উত্তম। প্রথম ১০ বার জপ হইয়া গেলে, তর্জনীর গোড়ার 

পর্ব হইতে আরম্ত করিয়া উপরোক্ত এ সমস্ত পর দিয়৷ ফিরিয়া 
আমিয়। অনামিকার মধা পব্রে শেষ করিতে হইবে । ইহাতে ২, 
বার জপ হইবে । পরে আবার অনামিকার মধ্যপর্ক হইতে আনন্ত 
করিয়া এরপে জপ করিলে আরও ২৭ বার হইল। এইরূপে 

৫ বার যাতায়াত করিলে ১০* বার জপ হইল; তার পর আর 

৮ বার জপ করিলে ১০৮ বার হইল; বাম-হস্তে প্রত্যেক বারের 

সংখ্যা! রাখিতে হয়। অগ্কুলিতে ১০৮ বার পর্য্যন্ত জপ চলিলেও, 
এই জপ মালায় করাই প্রশস্ত; তদধিক জপ করিতে হইলে মালায় 
জপ করিতেই হইবে। হাত না ঢাকিয়া বা গল! ঢাকিয়া, তাড়া- 
তাড়ি করিয়া, উলঙ্গ হইয়া, এলে চুলে, মাথা ঢাকিয়া, আসনে ন। 
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বসিয়া, দাড়া ইয়া, চলিতে চলিতে, প। ছড়া ইয়া,কথা কহিতে কহিতে, 

অন্য বিষয় ভাবিতে ভাবিতে এবং হাচি, হাই তোল! ও তিন্ধাদি 

দার! চঞ্চল-চিনু হইয়। জপ করিতে নাই। 

জপ-মালা-জপের মাল। গাথিতে হইলে, মোটা মালা 

হইতে পর পর সরু মাল! লইয়া গ্রন্থি দিয়া দিয়! ১০৮টী মাল! 

গাথিয়া ছুই মুখ একত্র করিয়! তছুপরি একটা মের গঁথিতে হয়। 

মূলমন্ত্র ও 'হরেকুষ্ণ' মহা মন্্-জপের পৃথক্ পুথক্ জগমালা করিতে 

হয়। মালা গোপনে রাখিয়া জপের জন্য একটা কাপড়ের থলি 

করিতে হয়। এ থলির মধো দক্ষিণ-তস্ত পুরিয়া তর্জনী 

অঙ্গুলিকে থলির বাহিরে রাখিতে হয়) কারণ তজ্জনী দ্বারা মাল৷ 

স্পর্শ করিতে নাই। মোটা মালার দিক্ হইতে জপ আরম্ত 
করতে হয়; সমস্ত মাল। একবার জপ শেষ হইলে সেই শেষের 

মরু মালা হইতে পুনরায় জপ করিতে করিতে ফিরিয়া গোড়ায় 

আসতে হয়, যেহেতু মেরু লঙ্ঘন করিয়া জপ করিতে নাই, 

করিলে বিফল হয়। মধ্যমান্থুলির মধাস্থলের উপর মালা রাখিয়! 

অনষ্ঠ দ্বার। এক একটা মালা টানিয়! টানিয়া জপ করিতে হয়। 
এইরূপে ১০৮টী মালা সব একবার জপ হইলে এক ফেরা হয়; 
চাপি ফেরায় একগ্রন্থি হয়। “মূলমন্ত্র ও 'হরেকৃষণ-মহা মন্ত্র ছুইই 

মালায় জপ করিতে হয়। মূলমন্ত্র বা ইঞ্টমন্ত্রজপ ১০৮ বার ব 
১০০৮ হইলে মালাতেই জপ করিতে হয়। হরিনামন্মহামন্ত 

মালাতেই জপ করিতে হয়, করে হয় না, যেহেতু প্রত্যহ খুব 

নয়সংখ্যা এক গ্রন্থির কমে এই মালা-জপের নিয়ম হয় না বলিয়। 



৪৭৪ শ্রীষ্লীভক্তিরতু-হার। 

করে এরূপ জপের সংখ্য। রাখা যায় না; তবে নিষ্নসংখ্য! চারি গর 

জপের নিয়ম করিতে গারিলেই ভাল হয়। তার চেয়ে যত বেশী 

নিয়ম কর! যায়, ততই আরও ভাল । প্রত্যহ নিয়ম পৃর্বক লক্ষনাম 
জপ করা মহা সৌভাগ্যের কথা, যেহেতু মহাপ্রভু বলিয়াচ্ছেন 
তিনি লক্ষপতি ভাগাবানের গৃহ ভিন্ন অর্থাৎ লক্ষনাম-জপকারীর 

গৃহ ভিন্ন শন্যা্র হ্বখে ভোজন করেন ন|। ১৬ গ্রন্থিতে লক্ষনাম 

জপ হয়। থলির বাহিরে ৪টী ক্ষুদ্র মাল। বাঁধিয়া ফেরাব সংখা 

রাখিতে হয়; তাপর কতকগ্চলি ক্ষুদ্র মালা পৃথক, বাঁধিয়া 

তাহাতে গ্রন্থির সংখ্যা রাখিতে হয়। কোনও কোনও মহাঁভাগাবান্, 

ব্যক্তি নিয়মপূর্বক তিনলক্ষ-নামজগও করিয়া থাকেন। মালাজগান্মে 
জপ সমর্পণ করিতে হয়। (জপসমর্পণমন্ত্র ৩৪৮ পৃষ্ঠায় দ্ষ্টবা।) 

৪ ফেরা জপ হইলেই গ্রন্থিমংখার ভন গ্রন্থির মাল! এক একটা টানিবেন। 

ভুলক্রমে ব৷ কোন বিশেষ কারণে যদি কোনদিন নামের মাল! 

জপ ন। হয় ব। জপ কম হয়, তবে তৎঞ্রতিকারার্থে পরদিন প্রথম 

গুববদিনের জপ-পুরণের জন্য দৈনিক-নিয়নের চতুগুণ জপ করিয় 

লইয়া পরে সেই দিনের দৈনিক-নিয়মের জপ আরম্ত করিতে হয়। 
মালায় মূলমন্ত্রজপ একস্থানে স্থির হইয়া বসিয়াই মৌনভাব 
করিতে হয়, কিন্তু নাম-জপ সর্ববাবস্থাতেই যে কোনরূণে করা যায়! 

সন্ধ্যাহ্নিক- শ্রীকৃষ্চভক্তগণ যথাবিধি সন্ধ্যাহ্নিক করিতে ন 

গারিলেও ত্রিসন্ধা। আসনে বসিয়া প্রথমে আচমন পূর্বক 

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃফের ধ্যান করিয়া তাহাদিগের 
মূলমন্ত্র ১০৮ বার ও গায়ত্রী ১ বার করিয়া জপ করিলেই 



পৃজা-সন্থান্ধ প্রাথমিক জ্ঞাতবা বিষয়। ৪৭৫ 

নন্ধ্যাহিক সিদ্ধ হইবে। তদন্তে সুনিধ। হইলে কিঞ্চিৎকাল 
গালা*নাম করিতে পারিলে আরও উত্তম । এই নিয়মে সন্ধ্যা।হিক 

রীবেঞ্বগণের পক্ষে অধিকতর আদরণীয় ও ইহাই বাঞ্ছনীয় । 
ইতি পুজা-সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয় সমাপ্ু। 

প্রীপ্রীগৌরগোবিল্দার্চন 
বা 

পুজা-পদ্ধতি। 
( সাধারণতঃ গৃহস্থ ভন্তগণেব জনই পিখিত ১ ত্যাগিমহাপুরুষগণ ত সবই 

নেন এবং যে কোনই নিধানিই টক ভাহাদের ভজন ত সর্বদাই হইতেছে।) 

( এই প্রকরণ্টা পাঠ বা অস্টম কাবলাৰ পূর্বের ইহার পূর্ববন্তী “পুগা-সন্থন্ধে 

গাথমিক জাঁতিব্য লিষয় 7-91করণ্টী গাণকপে অঙ্তাস করিয়া লহবেন। ) 

( এই প্রকবণে পিখিত পদ্ধ'৬ব সমস্ত কিয়া গুলি করিতে নিতান্ত অসমর্থ 

হইলে, ] এইরূপ বন্ধণীর মধো লিখিত অংশগুণি পরিত্যাগ করিবেন । ) 

ব্হ্ষমুনর্তে অর্থাৎ চারিদণ্ড (১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট বা ধরুন 

১০ ঘণ্টা!) রাত্রি থাকিতে জাগরিত হইয়া বারত্রয় “জয় জয় 

শ্রী্ঘরুদেব” বলিয়! তদীয় জয় দিয়া গাত্রোখান করিবেন। অনন্তর 

ত্দীয় মাহা পাঠ বা কীর্তন করিতে হইবে, যথ। 275 

(১) “নংসার-দাবনল-লীঢ-লোক-ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনহং |? 

ইত্যাদি শ্রীশ্রী গুরুদেবাষ্টকং ( ২৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )। 

(২) “জীবের নিস্তার লাগি নন্দস্থত হরি।” 

ইত্যাদি শ্রীক্রীগুরুবন্দনা, ( ১ পৃষ্ঠায় জরষ্টব্য )। 



৪৭৬ জ্রীত্ীতক্তিরত্ব-হার। 

(৩) জয় জয় শ্রীগ্রু, প্রেম-কল্পতরু, অদ্ভুত বাঁক প্রকাশ। 
হিয়-অগেয়ানন, তিমির বরজ্ঞ্ঞান-,. সুচন্দ্র-কিরণে কর নাশ। 

ইহ লোচন-আনন্দ-ধাম । 

অযাচিত এহেন, পতিত হেরি যে। পন) যাচি দেয়ল হরিনাম । 

হুরগতি-অগতি, অসত-মতি যো জন, নাহি স্থকৃতি-লবলেশ। 

শ্রীবৃন্বাবন-,  যুগল-ভজন-ধন, তাহে করত উপদেশ! 

নিরমল-গৌর-, প্রেমরস-সিঞ্চ,ন,। . পুরল সব মন-আশ। 
সো চরণামুজে, রতি নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ব-দাঁস। 

তৎপরে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-বীর্ভন করিতে হইবে) কীর্তন যথ| 

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্ৈতন্দ্র। | 
গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভত্তবৃন্দ ॥ 

গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে 
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে। 
গৌর গৌর সৌর গৌর গৌর গৌর রক্ষ মাং 
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর পাহি মাং॥ 

কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বৃষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। 

কৃষ্ণ কৃষঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং 
কৃষ্ণ কৃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং ॥ 

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং। 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥& 



গুজা-পদ্ধতি ৪৭৭ 

শ্রীকষ্ণটৈতন্য-মহা প্রভু নিত্যানন্দ। 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা-গোবিন্ৰ ॥ 

অনস্তর নিয়লিখিত কীন্তন গুলির প্রত্যেকটা যতবার পারেন 

কীর্তন করিবেন 2 

(ক) 

ঃ 

(৬) 

€চ) 

হরে কৃষ্ণ হারে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 

হ। গৌরাঙ্গ হা গোরাঙ্গ হা গৌরাঙগ হ। গৌরাঙ্গ । 
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ হ৷ গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ ॥ 

হ] নিতাই হা নিতাই হা নিতাই হ। নিতাই 

হা নিতাই হা নিতাই হ| নিতাই হা নিতাই ॥ 

হা গৌরাঙ্গ হ! নিতাই হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই। 
হা গৌরাঙ্গ হ। নিতাই হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই ॥ 

নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌবাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ । 
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ ॥ 

হ। রাধে হা গোবিন্দ হা রাধে হা গোবিন্ব। 

হাঁ রাধে হা গোবিন্দ হা রাধে হা গোবিন্দ ॥ 

তৎপরে পরম-ভাগবতগণের স্মরণ করিবেন যথ| £ 

(ক) প্রহলাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ুরীক- 
ব্যাসাম্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীম্ম-দালভ্যান্। 

রুল্সাঙ্গদ্জুন-বশিক্ঠ-বিভীষণাদীন্ 
পুণ্যানিমান্ পরম-ভাগবতান্ স্মরামি ॥ 



৪৭৮ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার । 

(খ) শএ্ররণ শ্রীসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 

শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রধুনাথ ॥ 
(গ) শ্রীনিবাস নরোন্তম গ্রতু শ্যামানন্র। 

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গের যত ভক্তবৃণ্দ ॥ 
অনন্তর যত পারেন যুগণ-কিশোরের জর-কাপ্তন করিবেন, যথা? 

রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রীরাধে গোবিণন জয়। 

রাধে গোবিন্দ জয়, আবাধে গোবিন্দ জয়। 

তৎপরে শ্রীগুরুদেবের শীচরণ-ম্মরণ-পুর্নক তাহাকে প্রথান 

করিয়া পদ-দ্বার। ভূমি স্পর্শ কবিবার পুের্ব পৃথিবীকে ননস্ক।ঃ 
পূর্বাক ততসমীগে ক্ষমা গ্রার্থন| করিবেন, যথ| ৫০ 

“সমুদ্রমেখলে দেবি! পর্বভ-স্তন-মগ্ডলে || 

বিষুপত্বি! ননস্ঞাণি পাদ-স্পশং ক্ষমন্থ মে।” 

গরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়। হন্ত-পর গরঙ্গালন ও দণ্ড 

ধাবন পূর্বক রাত্রিবস পরিত্যাগ করিয়। অন্য বিশুদ্ধ বন 

পরিধান করিবেন। শৌচকাধ্য আনশ্যকমত গ্রথমেই অথ্ৰ। 

ন্নানের পৃ্েব করিলেই হইবে। 
অনন্তর শশ্রীশ্রীঞ্চরবে নম: শ্রীশ্রীপরঘ-গুরবে নম, 

শ্রীগ্রপরাংপর-গুরবে নমঃ ্রীশ্রীপরমেষ্টি-গুরবে নম” বলিয়' 

বলিয়। গুববাদিকে যথাক্রমে গ্রণাম করিবেন । 

ততপরে করযোড়ে শ্রগুরুদেব-সমীপে প্রার্থন। করিবেন ৮ 

নত্রায়ন্ব ভে৷ জগন্নাথ গুরো ! সংসার-বহ্ছিনা। 

দগ্ধং মাং কাল-দষ্টঞ ত্বামহং শরণং গত; 



গৃুজা-পদ্ধতি! ৪৭৯ 

অতঃপর শন্্রীকষ্ৈতন্ত-চন্দ্রায় নম:, শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রায 
নম, আীঅদ্বৈতন্দ্রায় নমঃ, জীগরাধর-চন্দ্ায় নন শ্রীন্রীবা সা!দ- 

গব্ভক্তবৃন্দেভ্যো। নমঃ, শ্রীরাধাকৃষ্াাভাং নস) উ|ললিভাদ- 
মখীবৃন্দেভো। নমঃ, আরূপমঞ্জধ্য।বি-মঞ্জবীবৃন্দেভ্যে। নন, হনব- 

দপধায়ে নমঃ আ্রীগঙ্গাদেবো 'নমঠ। ননবদ্বাপব1সি-দৈফাবেভে। 
নমঃ শ্ীবৃন্বাবন-্ধায়ে নমঃ, আমুনাদেবো নম আব্ুজবাসি- 

বন্দেভ্য। নম) আবরজবাসি-বৈধবোভো। নম আীকত্রবাসি- 

বৈধবেভ্োো। নম?” বলির়। বপিয়। প্রতোককে প্রণাম-করিবেন। 

তৎপরে করভালি-ত্রয় সহকারে আতুলমী-দরবীকে জাগাইয। 

গ্রণামপূব্বক প্রদক্ষিণ করিবেন । দেবতাকে€ এরূপ করিবেন । 

অনন্তর নিশান্ত-লীল! কীন্তন করিতে হষ্টাব। এই কীর্ধনের 

পদগুলি ৩৫৭-৩৬৭ পষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সকলকে প্রণাম করিতে হঈবে,যথা 2 

“বন্দেহহং শাগুরোঃ শ্রাযৃতপদকমলং শ্রীগ্ধন্ বেষবাংণচ 
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং লহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং স্গীণং | 
সাদ্বৈত সাবধৃতং পরিজন-সঠিতং কৃষটৈ তন্য-দেণং 

শ্রীরাধাকুষ্ণপাধান্ সহগণ-ললিতা-হবিণাখান্ি হাংশ্চ।” 

অনন্থর শ্রীবৈষ্ণবগণের শরণাত্বক বন্ধন! করিবেন, যথ| £- 

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্বের গণ | 

প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥ 

ইত্যাদি ২৩ পৃষ্ঠায় €শ্রক্ত্রীবৈষব-শরণ” প্রবন্ধ দ্রষঠবা। 



18৮০ শ্রীশ্রীভক্তিরতর-হার। 

ততপরে এই মন্ত্রে শ্রীবৈষ্বগণকে প্রণাম করিবেন, যথ। £_ 

“বাঞ্ছ।-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিস্কৃভ্য এব চ। 

গতিতানাং পাবনেভ্যে। বৈষবেভো। নমো নমঃ ॥” 

অনন্তর গিতামাতাকে সাক্ষাৎ বা উদ্বোশে প্রণাম করিবেন। 

তৎপরে গ্রাতঃক|লীন শ্রীভগবং-ম্মরণ করিবেন, যথা 2 

“বিদগ্ক-গোপ[ল-বিলাসিনীনাং সম্তোগ-চিহ্যাঞ্ষি ত-সর্কগাত্রং। 

পবিভ্রমায়ায়'গিরামগন্যং ব্রহ্ম প্রপছ্ভে নবনীত-চৌরং ॥” 

“ম্মুতে সকল-কল্যাণ-ভাজনং যন্ত্র জায়তে। 

পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজাণি ম্মরণং হরিং॥৮ 

তদন্তে যথাশক্তি সংখ্যা-পুর্বক “মালা-নাম” কিয়া 

শৌচাদি-কাধ্য সম্পন্ন করিবেন। 

(মল! লইয়া “হরেকৃষণ»-মহামন্ত্র জপ করাকে চলিত 
কথায় “মাল।-নাম” করা বলে। “মালা-্নাম” করিবার জন্য 

শিক্ষা্চরুর নিকট হইতে “মালা” লইতে হয়; কেহ কেহ বা 

নীক্ষাগ্ুরুর নিকট হইতেও “মালা” লইয়! থাকেন, তাহাও বদাচ 
ভাল বই মন্দ বল! যায় না।) : 

তৎপরে প্রাতঃম্নানের সুবিধা হইলে প্রাতঃম্ানই করিবেন, 

নতুবা নিজ-নিজ-কারধ্যাদি নির্বাহপুর্ক যথাকালে নদী, পুষ্চরিণী 
বা কুপাপিতে স্নান করিবেন । জলে নামিয়া প্রথমে তীর্থগণকে 

আবাখন করিতে হইবে, যথা £-_ 

“রাধাকুণ্ড! শ্টামকুণ্ড! শ্রীপাবন-সরোবর ! 

ন্লানকালে ইহাগচ্ছ মানস-জাহবি ! তথা ॥ 
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গঙ্গে |! চ যমুনে! চৈব গোণাবরি ! সরম্বতি || 
নন্মদে সিন্ধে। কাবেরি ! জলেইস্মিন্ স্গিধিং কুরু॥ 
কুরুেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্র হাস-পুক্ষরাণি চ। 

তীর্থগ্যেতানি পুণা!নি সান-কালে ভবান্তহ ॥” 

[অনভ্র এ তীর্থগল ইষ্টদবতার শ্রীপাদপদ্না হইতে 

নিশি নও পবম-পবিত্র এইকগ চিশ্তা কবিয়। ইষ্টমন্ত্ব ৮ বার জপ 

কবিখা করিয়া উহা ৩ বার মস্তরকে প্রনান করিবেন । ] 

পরে শিখা মোচন করতঃ ইঞ্টদেখতার স্মরণ ও নাম-কীর্ভন 

ববি করিতে অবগাহন পুর্বক স্নান করিবেন। 

[ অনন্তর নাভি-পরিমিত জলে (বা অসমর্থ-পন্ষে স্থল ) 

গৃ+.ভমুখে দণ্ডায়মান হইয়। ভর্গণ করিবেন, যথা 2 
“দেঝান্ তগয্রামিগ। এখবীন্ এতগয়ামি” “গুরন্ তপ- 

৮”, এপিতুন্ তপয়ামি” এইরূপ এক একটী করিয়া বলিয়। 

বপ্ধি প্রত্যককে এক এক অঞ্জলি করিয়া জল প্রদান 

কীরবশ। 

5ৎপরে “ও আব্রন্গস্ত-পণ্যন্তং জগং তৃপ্যহ” এই বলিয়া 

বপিঞ| তিন অঞ্জলি জল প্রান করিবেন। অনন্তর করযোড়ে “ও 

₹:5০স্মন্ তর্পন-কন্মণি যদ্ বৈঞণ্যং জাতং তদ্দেষ-প্রশমনায় 

হীঃফ-ম্মর্ণনহং করিষ্তে” এই বলিয়া আভগবানের স্মরণ 

করবেন । ] 

( অসমর্থ-পক্ষে কেবল “ও আব্রন্স্তত্ব-পর্যন্তং জগৎ তৃপ্য ই” 

এই বলিয়! বঙসিয়! তিন অঞ্জলি জল দিলে তর্পন সিদ্ধ হইাবে।) 
৩১ 



৪৮২ শ্রীগ্রীতক্কিরত্ব-হার। 

তৎপরে গাত্রাি মার্জন পূর্বক স্বীয় অভিরুচি-অনুমারে 
তীর্ঘ-মহিমা-সচক স্তোত্রাদি পাঠ করিবেন । 

তদান্তে তীরে উঠিয়! বস্ত্র নিঙ্গডাইবেন, জলে নিঙ্গডাতে 
নাই। পরে শু বস্ত্রপরিধান করতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 
শিখা বন্ধন করিবেন। 

অনন্তর তীরে উপবিষ্ট হইয়া বামকর-তলে একটু জলে লইয় 
সেই জল দক্ষিণ-তর্জনীর অগ্রভাগে লইয়। লইয়। তদ্বার 
দ্বাদশার্সে তিলক-রচণ। কল্পনা করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রত্যেক 
স্থানের তিলক-মন্ত্র যথাক্রমে উচ্চারণ পুরর্বক তিলক নিবেন 
করিবেন, যথা £-- | 

ললাটে এ তিলকের সময়. “কেশবায় নম?” বলিবেন। 

উদরে “নারায়ণায় নমঃ” 
এইরূপ করিয়। পর পর বলিবেন ; তৎগ্রণালী ৪৬৯ পৃষ্ঠায় দুষটবা। 

তদ্তে আচমন করিবেন? তৎপ্রণালী ৪৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
তৎপরে ১৭ বার মূলমন্ত্র ও ১০ বার কামগায়ত্রী জপ করিয় 

“গুহাতিগুহা-গোপ্ত। তং গৃগাণাম্মং-কৃতং জপং। 
সিদ্ধির্ভবতু মে নাথ! হবংপ্রপাদাৎ তয়ি স্থিতে॥” 

এই মন্ত্র বলিয়। জপ সমপণন করিবেন। পরে “হরে কৃষ্ণ”, 
মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়। করিয়া শ্রীকষ্-পাদপন্ে পঞ্চাুলি জল 
প্রদান পূর্বক নি্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবেন, যথ। £- 

“বন্দে বৃন্দাবন-গুরুং কৃষ্ণং কমল-লোচনং। 
বল্পবী-বল্পভং দেবং রাধালিঙ্ষিত-বিগ্রহং ॥৮ 
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[্গনস্তর "জীত্রীগুরবে নমঃ শ্রীরাধাকুণ্ডায় নমঃ শ্রীশ্ঠামকুণ্ডায় 
দম: আরপাবন-সরোবরায় নমঃ, শ্রীমানস-গঙ্গায়ে নমঃ, শ্রাযমুনা- 
দধো নমঃ, আ্রীগঙ্গাদেব্যে নম2, শ্রাগৌরচন্দ্রায় নমঃ, শ্রুনিত্যা- 
নন্চন্দ্রা় নমঃ) শ্রীমদ্বৈতচন্দ্রীয় নমঃ, শ্রীরাধাকৃষ্খভা।ং নমঃ) 

আণফবেভ্যে। নন” বলিয়। বলিয়। প্রণাম করিবেন। ] 

( শসনর্থপক্ষে তীরে বসিয়। কেবল জলের তিলক ও আচমন 

কবিয়। ১০ বার মূলমন্ত্র ও ১০ বার কামগায়ত্রী জপ করিয়। জপ- 

মমপ্-পূর্বক “হরে কৃষ্ণ”-মহামন্ত্র বলিয়। বলিয়। শ্রীকৃষ্ণ-গাদপন্ে 

চিন অঞ্জলি জল প্রদান করিলে তীরের কাধ্য সমাধ। হইবে ।) 

তৎপরে স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে গৃহে আসিয়। হস্ত- 

পদ প্রক্ষালন পূর্ববক ব্রঞ্জ-রজ সেবন করতঃ শুদ্ধ আসনে পুর্ব ব। 
উওব মুখে বসিয়। তিলক-রচনা৷ করিবেন এবং নাম ও চরণ-চিহ্নাি 

মু! ধারণ করিবেন 3 ( তৎপ্রণালী যথাক্রমে ৪৬৯ ও ৪৭০ পৃষ্ঠায় 

ষ্টণা )। অন্তর প্ধ-মাল। ও উত্তবীয় অর্থাৎ নামাধলী ব। 

তদ্ধ্প বিশুদ্ধ বস্ত্র ধারণ করিবেন। 
এক্ষণে সর্বাগ্রে শ্রীগ্ুরুদেবের পুজ। করিতে হইবে। 

গ্রথনতঃ আচমন করিয়া (তৎপ্রণ/লী ৪৬২ পৃষ্ঠায় দরষ্টবা) 
শগুরুদেবের ধ্যান করিবেন, যথ। ৮ 

প্কুপ।-মরন্দান্িতপাদপন্থজং শ্বেতাস্বরং গৌর-রুচিং সনাতনং | 

শন্দং স্থমাল্যাভরণং গুণালয়ং, স্মরসি সন্ভক্তিময়ং গুরুং হরিং॥” 

তৎপরে প&গুরুদেবের দাস-রূপে তদীয় গ্রপাদপন্প-সমীপে 

অবস্থত নিজেকে এইরূপ ভাবে চিন্ত। করিবেন, যথ। ৮ 



৪৮৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত্রহার। 

এরিবা-শ্রাহরিমন্দৰিরাঢা-তিলকং ক সুমালাহ্িত 
বক্ষঃ শ্রীহরিন|ম-বর্ণ-মুভগং আীথগু-লিপ্তং পুনঃ 
শুভঃ স্ক্ষ্-নবান্থরং বিমলতাং নিত্যং বহস্তীং তনুং 

দ্যায়েৎ শীগুরু-পাদপদ্ন-নিকটে সেবোতসু কাঞ্চা তুনঃ1” 

[ অনন্তর মানসে শরী্চরুদেবকে স্নান করাইয়া! তদীয় গা 

মার্জন করত; তাহাকে বস্ত্র, মালা, চন্দন ও তিলকারি প্রদান গৃর্বক 
সচন্দন-পুষ্প লইয়। লইয়। এতে গন্ধ-পুষ্পে "আীঞ্চরবে নিপদেয়ামি 
নম:” বলিয়। বলিয়া তৎপাদপদ্মে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি অগদ 
করিবেন। এই সসস্ত দ্রব্য অনিবেদিত দেওয়। দোষের নে।] 

তংপরে তদীয় মন্ত্র ও গায়ত্রী ১ বার করিয়া জপ কবিবিন। 

(এই মন্ত্র গায়ত্রী ৪৫৭ পৃষ্ঠায় জ্টব্য ; কিন্তু ইহা দীক্ষা ব| 
শিক্ষা-গুরুদেবের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা বের 

গ্রন্থে দেখিয়া জপ করিলে কোনও ফল হইবে না|) 
[ অনন্তর শ্রীগুর-সমীপে সদৈন্টে প্রার্থনা করিবেন) বথ| ১ 

“হে শ্রীর্থরে। জ্ঞানর দীনবন্ধো, স্বানন্দদাতঃ করুণৈকসিন্ধে। | 

বৃন্দাবনাসীন ! হিতাবতার !, প্রমীদ রাধাপ্রণয়-গরচার 18৮ ] 

তৎপরে শ্রীগ্ুরুদেবকে এই মন্ত্রে প্রণাম করিবেন, যথা £- 

“তজ্ঞান-তিমিরান্বস্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া । 

চক্ষুরুনীলিতং যেন তশ্মৈ শ্রীঞ্থরবে নমঃ ॥” 

(শ্রীগুরুদেবকে যথাকালে প্রভুর ভোগান্তে প্রসাদী নেবেদো, 

পানীয় ও তাম্ধুল অর্পণ করিতে হইবে? অপ্রসাদী কদাচ নহে।) 

(শ্রীথরুস্পাদপন্পে তুলসী অপ্ণ করা কিন্বা ভোজনার্থে 
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্রাহাকে অনিবেদিত নৈবেদ্য অর্পণ কর। শাস্ত্র বা সদাচার-সম্মত 

নাহ; সুতরাং উহা অবিহিত জানিতে হইবে । শ্রীগুরুদেব শিষ্ের 

নিকট শ্রীভগবত্তুল্য পৃজ্য ও আদরণীয় হইলেও, স্বরুগতঃ তিনি 
তবং-প্রিয় অর্থাৎ ভগবদ্দাস; তনিমিত্ত তিনি অপ্রসাদী নৈবেদা 

1 নিজ-চরণে তুলসী কাচ গ্রহণ করিতে পারেন ন| বা করেনও 

ন|; অত এব তাহাকে এ সমস্ত দেওয়। কদাচ কন্তবা নহে। তবে 

আভবগবচ্চরণ-তুলপী গুরুদেবের শ্রীনস্তকে দিতে কোনও বাধ। 

নাই এবং তাহাই দেওয়। কর্তব্য । শ্রীপ্তক্দেব শিষোব বাড়ীতে 

মাক্ষাং উপস্থিত থাকিলে, তখন তাহাকে অনিবেদিহ ভোজন 

ঈবিতে দেওয়। দোষের নঙ্চে, যেহেতু তিনি ন্বয়ং উহ! শিবেদন 

ূর্বক ভোজন করেন; আর যে ব্রাঙ্গণ-শিহের পক্কান্ন খাইতে 
গকদেবের বাধা নাই, তিনি তাহা নিজেই ঠাকুরের ভে।গ লাগাইয়া 
সেট প্রসাদ গুরুদেবকে ভোজনের জন্য দিতে পারেন, অথব। 

খকদেব ইচ্ছা করিলে স্বয়ং উহ! নিবেদন করিয়া লইতেও 

পারেন; তবে মানস-পৃজায় শ্রীরুদেবকে ভোজনার্থে অবশ্থ 
প্রসাদই নিবেদন করিয়া দিতে হয়; কিন্তু সাক্ষাৎ ব! অসাক্ষাং 

কোনও অবস্থাতেই তাহার শ্রীচরণে তুলসী দিতে নাই। ( এতৎ- 

মন্বন্ধে বিস্তৃত বিচার ও মীমাংস। ২-১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | ) 
অতঃপর শ্গোরাঙগ ও শ্রীরুষের পুজা করিবার জন্য 

করযে।ড়ে শ্ীগুরুদেব-সমীপে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া প্রথমতঃ 

শ্রগৌরাঙ্গের পুজার নিমিত্ত শ্রীনবন্ধীপধামের ধান ও তৎপরে 

যোগপীঠস্থ সপার্যদ-গ্রীগৌরাঙ্গমহা গ্রতূর ধ্যান করিবেন, যথা £-- 



৪৮৬ প্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

“ন্ধুন্যাশ্চারুশতীরে ক্ফুরিতমতিবৃহৎ-কৃষ্পৃষ্ঠাভ-গাত্রং 
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনক-মহাসপ্ম-সজ্ঘৈ পরীতং। 

নিত্যং প্রত্যালযোদ্যৎসপ্রণয়ভর-লসং-কৃষ্ণসন্ীর্তনাঢ্যং 

শ্রীবুন্দাটব্যভিন্নং জিজগদন্ুপমং শ্রীনবদ্ধীপম্ীড়ে ॥৮ 

“তত্র সিংহাসন-মধ্যে গৌর-কৃষং ম্মরেত্ততঃ। 
দক্ষে নিত্যানন্দ-রামং প্রেমানন্দ-কলেবরং। 

বামে গদাধরং দেবমানন্দশক্কি-বিগ্রহং | 

দেবস্তাগ্রে কর্ণিকায়ামদ্বৈতং বিশ্ব-পাবনং । 
তদ্দক্ষিণে ভক্তবর্ধ্যং শ্রীবাসং ছত্র-হস্তকং। 

চতুন্দিক্ষ মহানন্দময়ং ভক্তগণং তথ ॥৮ 
অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভূর ধ্যান করিবেন, যথা £- 

“প্রীমন্মৌন্তিকদাম-বদ্ধ-চিকুরং সুশ্মের-চন্দ্রাননং 
শ্্ীখগ্াগুরু-চারু-চিত্র-বসনং অ্রগ.দিব্য-ভূষাঞ্চিতং। 

নৃত্যাবেশ-রসানুমোদ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জলং 

টচৈতন্যং কনক-ছ্যুতিং নিজ-জনৈঃ সংসেব্যমানং ভে ॥ 

[তৎপরে মানসে শ্রীমন্মহাপ্রভৃকে সান করাইয়া সধবে 

গাত্র মার্জন পূর্বক বেশ-ভুষ! ও জলকা-তিলকাদি দ্বার 

স্থুমজ্জিত করিবেন। পরে তাআঅ বা পিত্ুল-পাত্রে পুষ্প € 

তুলসী সহ একটু জল লইয়া “এতৎ পাগ্যং শ্বীকফচৈতন্চন্রায় 

নিবেদয়ামি নমঃ” বলিয়া এবং এইরূপ *ইদমর্থাং ইদমাচমনীয়ং 

ইমং গন্ধং, ইমানি পুষ্পাণি শ্রীকৃষ্খচৈতন্যচজ্্রায় নিবেদয়ামি 

নমঃ” বলিয়া বলিয়। পাদ্যার্দি বখাক্রমে অর্পন করিবেন! 



পুজ।-পদ্ধতি। ৪৮৭ 

তংপরে চন্দন-লিপ্ত তুলসী-দল লইয়া! লইয়া! “এতৎ সচন্দন- 

তুলমীদলং শ্রীকষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নিবেদয়ামি নম£” বলিয়। বলিয়। 

শ্লীগদপদ্ে ৮ বার বা অভাবে ৩ বার অর্পণ করিবেন। অনস্তর 

"ইমং ধৃত ইগং দীপং শ্রীকৃষটৈতন্যচজ্্রায় নিবেদয়ামি নমঃ” 

বলিয়। বলিয়। যথাক্রমে ধূপ ও দীপ অর্গণ করিবেন। ] 
(ঘিনি উপরোক্ত [ ]বন্ধনীর মধ্যে লিখিত ক্রিয়াগুলি 

করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তিনি প্রীকষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ” 

বলিয়। বলিয়। ৮ বার বা ৩ ঝার শ্রীচরণোদ্দেশে সদৈন্যে ও গরম- 

যাত্নে কেবল জল-তুলসীই অর্পণ করিবেন।) 

অনন্তর স্তীমন্মহা প্রভুর মন্ত্র ১০৮ বার (ব| একাস্ত অসমর্থ 

গৃক্ষে ১০ বার) ও তদীয় গায়ত্রী ১৭ বার জপ করিয়। তদন্তে 

“গহযাতিগরহ্য গোপ্ত। হং গৃহাঁণান্মৎকৃ্ জপং। 

সিদ্ধির্ভবতু মে নাথ! তৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে॥” 

এই মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক শ্রীগৌরাল্গর দগ্গিপ-করে কিঞিং জল 
প্রদান করিয়। এ জপ সমর্পণ করিবেন। 

(শ্রীমন্হগ্রভুর মন্ত্রগায়ত্রী ৪৫৭ পৃষ্ঠায় দর্টব্য; কিন্তু ইহা 

দীক্ষাঞ্চর বা তদভাবে শিক্ষাঞ্তরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়, 

নতুবা কেবল গ্রন্থে দেখিয়া! জপ বরিলে কোনও ফল হইবে না।) 

(যাহারা সমর্থ হইবেন, তাহার! শ্রীগৌরাঙ্গের পুজান্তে 

ীমন্লিত্যানন্দ-প্রতুর পূজা এরূপে করিবেন? তদধিক সমর্থ 

হইলে তৎপরে শ্্রীমদদ্বৈত-গ্রভূর পুজাও এরপে করিবেন এবং 

ত্ধিক সমর্থ হইলে তৎপরে শ্রীপ-গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামী ও 



৪৮৮ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ু-হার । 

তৎপরে স্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের পুজা ও এঁরূপে করিবেন, তাহা হইলে 
পঞ্চতত্বের পুজ। হইবে ; কিন্ত শ্রীগদাধর 'ও আশ্রীবাসের শ্রীচরাণ 
তুলসী দিতে নাই কিন্বা। তাহাদিগের পৃথক্ নৈবেছ্া ভোগ দিতেও 
নাই ? তাহাদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদী নৈবেগ্ঠ অপণ করিতে 
হয়। “শ্রীবৃহন্তক্তিতত্বপার”-গ্রন্থেব “অষ্টকালীয় পুজা-পদ্ধতি- 
প্রকরণে এই পুজা বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চতান্বব 
ন্ত্রগায়ত্রীও তথায় দ্রষ্টবা। ) 

অনস্ভর শ্রীরাধা-গোবিন্দের পুজা করিবেন। শ্রীবৃন্দাধনে 
গুরু-রূপা সখীর দাসীরপে তদীয় বামপার্্স্থিতা নিজেকে একটা 

পরম! সুন্দরী গোপকিশোরী-রূপে ভাবনা করিয়। তবস্থায় 

থাকিয়া এই পুজ। করিতে হয়। 

প্রথমে শ্রীবুন্দাবনের ধ্যান কাঁরতে হইবে) যথা £-- 

“আীমদ্বৃন্দাবনং রম্য: যমুনায়াঃ প্রদক্গিণং | 
শুদ্ধন্য্ণময়ং স্থানং কল্পবৃক্ষ-সুশে।ভনং | 

নানাপুষ্প-বনং তত্র গন্ধেষু পরিপুরিতং। 
ধ্যয়ং বুন্দাবনং ধাম গোপ-গোগী-বিরাজিতং ॥” 

তৎপরে শ্রীগুরু-রূপা সথীর ধ্যান করিবেন, যথ। £-- 

“চিদানন্দ-রসময়ীং দ্রুতহেম-সম-গ্রভাং। 

নীলবস্ত্-পরিধানাং নানালঙ্কার-ভূঁষিতাং। 
রাধিকা-্ৃয়োঃ পার্্ববন্তিনীং নব-যৌবনাং। 

গুরু-রূপাং সখীং বন্দে সান্দ্রানন্দ-প্রদায়িনীং ॥” 



পৃজা-পদ্ধতি | ৮৯ 

অনন্তর গুরু-দত্ত গুরুপ্রণালী-অনুসারে গ্ররু-পরম্পর! স্মরণ 

করিয়া শ্ত্রীবৃন্দাবনে সিদ্ধদেহে বিরাজনানা গুরু-রূপা সখীর 

দাদী-রূপে তদীয় বাসপার্থে অবস্থিতা একটী পবসা সুন্দরী 

গোপকিশোরী-রূপে নিজের দিদ্ধদেহ নিম্মপিখিভভাবে ভাবন! 

করিতে হইবে) যথ| £ 

পীর 

কিশোরীং গোপ-বনিতাং নানালঙ্কার-ফধি হা 

নর স্থপদ্ধিনীং। 

নিগৃঢ-ভাবাং গোবিন্দে মঘনানন্দ-মোঠিনীং। 
নানা-রম-কলালাপ-শ!লিনীং দিব্য-রূপিণাং | 

সঙ্গীতর্স-সঞ্জাত-ভাবোল্লাম-ভরা্িতাং। 

দিবানিশং মনোমধ্যে দ্ধয়োঃ প্রেমভরাকুলাং। 

এবমাত্মানমনিশং ভাবয়েদ্ ভক্তিমাশ্রিতঃ 
রি 

(এই ধ্যান এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল ; সম্পূর্ণরূপে প্যান করিতে 

ইচ্ছ। করিল এ শ্রীবৃহপ্তক্তিতত্বসার”-গ্রন্থ ভুষ্টপ্য | ) 

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের ধান করিবেন, যথ। 25 

“ফুল্লেন্দীরর-কান্তিমিন্দু-ব্দনং বর্হাবতংস-গ্রয়ং 

আবংসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভ-ধরং গীতা বরং স্ুন্দরং। 

গোপানাং নয়নোংপলাচ্চিত-তন্ুং গো-গোপ-সজ্ছাবৃতং 

গোবিন্দং কগগবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গ-ভূঘং ভজে ॥” 



৪৯০ আশ্রীতক্তিরত্ব-হার। 

অনন্তর শীকৃষ্ণ-বামপার্শব-স্থিত। শ্রীরাধিকার ধ্যান করিবেন :-_. 

“হেমাভা: দ্বিভূজাং বরাভয়-করাং নীলাম্বরেণাবৃতাং 

শ্যামক্রোড়-বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দুর-পুধো্জলাং। 

লোলাক্ষীং নব-যৌবনাং শ্মিত-মুখীং বিশ্বাধরাং আরাধাং 
নিত্যানন্দময়ীং বিলাস-নিলয়াং দিব্যাঙ্গ-ভূষাং ভজে ॥” 

[ তৎপরে মানসে শীরাধা-গোবিন্দের স্নান করাইয়া সযাতে 

গাত্র মার্জন পূর্বক বেশ-ভূষা ও অলকা-তিলকাদি দ্বারা 

স্বসজ্জিত করিবেন। অনন্তর একটা তা বা পিত্তল-পাত্রে 

পুগ্প ও তুলসী সহ কিঞ্চিৎ জল লইয়া “এতং পাচ্যং শ্ীরষ্ায় 

(িব্দেয়ামি নমঃ” বলিয়। এবং এইরূপে “ইদমধ্ধ্যং ইদমাচমনীয়ং 

ইমং গম্বং ইমানি পুষ্পাণি শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ” বলিয়। 

বলিয়। যথাক্রমে পাদ্যাদি অণ করিবেন। তৎগরে চন্দন-লিপ্ 

তুলসী-পত্র লইয়! লইয়। “ইদং সচন্দন-তুলসীদলং শ্রীকৃষ্ণ 

নিবেদয়ামি নম” বলিয়া বলিয়া আীগাদপঘ্পে ৮ বার বা 

অসমর্থ-পক্ষে ৩বার অর্পণ করিবেন। অনন্তর “ইগং 

ধু ইমং দীপং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ” বলিয়। বগিয়! 

যথাক্রমে ধূপ ও দীপ অর্পণ করিবেন । ] 

যিনি উপরোক্ত [ ] বন্ধনীর মধ্যে লিখিত ক্রিয়া গুলি 

করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তিনি “শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ” বলিয়। 

বলিয়া ৮ বার বা৩ বার শ্রীচরণোদ্ধেশে সদৈন্তে ও পরম-যট্র 

কেবল জল-্তুলসী অপ্ণ করিবেন। 
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অন্তর একাগ্র-চিত্তে মূলমন্ত্র ১০০৮ বার, বা ১০৮ বার, বা 
নিতান্ত অসমর্থ-পক্ষে ১০ বার এবং কাম-গায়ত্রী ১০ বাব জপ 

করিবেন। জপান্তে “গুহ্াাতিগ্হাগোণ্তা তিতা দি” মন্্বে শীকৃষের 

দৃক্ষিণ-করে কিঞিৎ জল প্রদান করিয়। জপ সমপণ করিবেন। 

[ উপরোক্ত মূলমন্ত্র ও কাম-গায়ত্রী ৪৫৭ পৃষ্ঠায় রব; কিন্ত 
দীনগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়। এই মন্ত-গায়ত্রী গ্রহণ.করিতে হয়ঃ 

নতুব| কেবল গ্রন্থে দেখিয়া! জপ করিলে কোনও ফল হইবে না।] 

অনন্তর যথাশক্তি উপকরণ দিয়া ছুইখানি নৈবেগ্ত প্রস্তুত 

করিবেন-_্রীমন্মহাপ্রতুর একখানি ও শ্রীকৃষ্ণের একখানি । 
অসমর্থ হইলে কেবল একখানি নৈবেদ্ শ্রীকৃষ্ণের জন্য করিবেন ও 

মহাপ্রভুর জন্য একখানি মানসে কল্পনা করিবেন । শ্রীনিত্যানন্দ ও 

শ্রীমদ্বৈতের পৃজা করিতে সমর্থ হইলে, তাহাদের জন্য আর এক 

একখানি করিয়। নৈবেছ্ভ করিবেন। অনন্তর ভোগ দিবেন | 

( নৈবেগ্ভাপপ বা ভোগের প্রণালী ৪৬৬ পৃষ্টায় ডরষ্টব্য |) 

( বলা বাহুল্য, শ্রীকৃ্-ভজন করিতে হইলে মংস্য, মাংস, 

ডিম্ব, কচ্ছপ, কীকড়া, গ্রভৃতি আমিষ্দ্রব্য ও পেয়াজ, রশুন, 

মন্থর, গাজর, পু'ইশাক প্রভৃতি নিরামিষপ্্রব্য নিবেদন বা ভোজন 
করা বিশেষ নিষিদ্ধ হওয়ায়, এরূপ করা অত্যন্ত অবৈধ বঙগিয়। 

জানিতে হইবে ।) 

ততপরে করযোড়ে প্রার্থনা ও দৈন্য জ্ঞাপন করিতে হইবে, ষথা 2-- 

ংসার-ছুঃখ-জলধৌ পতিতম্য কাম- 

ক্রোধার্দি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য। 



৪৯২ শ্রীশ্রীতক্তিরত্র-হার। 

দুর্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরশ্রয়স্য। 

চৈতন্যচন্দ্র! মম দেহি পদাবলম্বং ॥ 
মন্ত্রচীনং ক্রিয় হীনং ভক্তিচীনং জনাদ্দন 1| 

যৎ পুজিতং ময়। দেব! পরিপূর্ণং তদন্ত মে ॥ 
যদদত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলং। 

আবেদিতং নিবেদান্ত তদ্ গৃহাণানুকম্পয়। ॥ 

মত্দল্যে। পাতকী নাস্তি নাপরাধী চ কম্চন। 

গরিহারেহপি লঙ্জ। মে কিং ক্রবে পুকযোন্তন !॥ 

মংসমো নাস্তি পাপাত্ব। ততনমে! নাস্তি পাপহ|। 

ইতি বিজ্ঞায় গোবিন্ব ! বথাযোগ্যং তথা নুরু ॥ 

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে। 

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী তবয়ি 

রাধে ! বৃন্দাবনাধীশে ! করুণামৃত-বধিণি! | 

কৃয়। নিজ-পাদান্জে দাস্তং মহাং প্রদীয়তাং ॥ 

অনস্তর অপরাধ-ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিবেন, যথা ১ 

অপরাধ-সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেহহনিশং ময়। | 

দাসোইয়মিতি মাং মত্ব। ততসর্করং ্ন্তমন্ূসি ॥ 

গ্রতিজ্ঞ! তব গোবিন্দ | ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। 

ইতি সংস্থৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহং ॥ 

তৎপরে পরম-ভক্তি-মহকারে নিয়লিখিত-রূপে সকলকে 

গরপর প্রণাম করিবেন, যথ। £-- 
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নমশ্চৈতন্য-চন্দ্রয় কোটাচন্দ্রানন-তিষে। 

প্রেমানন্দাব্ষি-ন্দ্বায় চারন্দ্রাংশু-হাসিনে ॥ 

শ্রীকৃষ্১»তন্যচন্দ্রায় নমঃ, গৌরপ্রেম-দাত্রে শ্রীনিত্যানন্দচন্্রায় 
নম) তথ! আরীমদৈতচন্দ্রায় নম শ্রীগদাধর-চন্দ্রায় নম) 

গ্ল্রীনাসাি-গৌরভক্তবৃন্দেভো। নমঃ। 

হা কৃষ্ণ ! করুণাসিন্ধো ! দীনবন্ধো ! জগৎপতে ! | 

গোপেশ গোপিকা-কান্ত ! রাধাকান্ত! নমোহস্ত্ তে॥ 

তণ্তকাঞ্চন-গৌপাঙ্গি | রাধে বুন্দাবনেশ্বরি !। 

বৃষভানুম্্রাত দেপি ! তাং নমানি হরিগ্রিয়ে !॥ 

শখরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম? শ্রীললিতাদি-সখীবৃন্দভো| ; নমঃ 

শরপনপ্রধাদ-মঞ্জরীবন্নভ্যে। নমঃ | 

বাঞ্ছ-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃগাসিন্ধুভ্য এব চ। 

পাতিতানাং পাবনেতো। বৈষবেভ্যো। নমো! নম 

এইরূপ প্রণামান্তে নিয়লিখিত মন্ত্রে শ্রীতুলসীদেবীকে স্নান 

করাইবেন মর্থাৎ তৃলসী-গাছে জল দিবেন; মন্তব যথা £-- 

“গোবিন্র-বল্পভ।ং দেবীং শুক্ত-চৈতন্যকারিণীং | 

স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষুতত্তি-গ্রদায়িনীং ৮ 
তৎপরে নিয়লিখিত মন্ত্রে শ্ীতুলমীদেবীকে প্রনক্ষিণ 

করিবেন ( তদ্দিধি ৪৭১ পৃষ্ঠায় রষটব্য ) মন্ত্র যথা £__ 

দ্যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মত্যািকানি চ। 

তৎসর্ববং বিলয়ং যাতু তুলসি ! হৎ-প্রনক্ষিণাঁৎ ॥” 



৪৯৪ শ্রীঞ্ীতক্তিরত্ব-হার। 

অনস্তর তুলসীকে দণগুবৎ প্রণাম করিবেন ; প্রণাম-মন্ত্র যথ| :_ 

প্ৃন্দায়ৈ তুলসী-দেব্যে প্রিয়ায়ৈে কেশবস্ত চ। 

বিষুভক্তি-গরদে দেবি ! সত।বত্যৈ নমো নমঃ ॥৮ 
তৎপরে শ্রমন্মহাপ্রভুর গ্রসাদ শরগদাধর ও শ্রীবাসাণিভ তত 

বুন্দকে এবং তৎপরে শ্রী্চরদেবকে তথা শ্াকৃষের প্রসাদ 

গ্রীরাধিক। ও তীয় সখীগণকে এবং তৎপরে শ্রী গুরুদেবকে নিবেদন 
করিয়া! দিবেন। যাহারা শানিতানন্দ ও আমদ্বৈতের পুজাও 
করিপেন, তাহারা এ ছুই প্রভুর প্রনাদ তাহাদের ন্বম্থস্গণকে 

নিবেদন করিয়। দিবেন; অনন্তর শ্রীরদেবকেও এ এ গ্রসাদ 

নিবেদন করিয়া দিবেন। 

তৎপরে শ্রীব্রজরজ সেবন করিয়া নিয়লিখিত মন্ত্রে শ্রীচরণাযত 
ধারণ করিবেন ; মন্ত্র যথা! £-- 

“অকালমৃত্রা-হরণং সব্ধব্যাধি-বিনাশনং। 

বিষ্োঃ পাঁরেদকং পীত্ব। শিরস। ধারয়াম্যহং ॥” 

( অনন্তর পিতামাতাকে প্রণাম পুর্বক তাহ।দিগের চরণামৃত 
বা পদধূলি গ্রহণ করিবেন; পিতামাতা সাক্ষাৎ না থাকিলে 

উদ্দেশে প্রণাম ও পদধুল গ্রহণ করিবেন; তৎকালে ব্রান্মণ ও 

বৈষ্ণব সনীপে উপস্থিত থাকিলেও এরূপই করিবেন। ) 
যাহারা কেবলনাত্র একটা নৈবেছ্য করিবেন, তাহার! প্রথমে 

মানসে আ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর একখানি নৈবেগ্ঠ কল্পনা করিয় 
উহাকে তাহা অর্পণ করিবেন ; পরে সাক্ষাৎ নেবেছ্ঠখানি শ্রীকৃফে 

অর্পণ করিয়। এ প্রসাদ প্রথমে শ্রীরাধারাণী ও তৎপরে তদীয় 
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মধীগণকে নিবেদন পূর্বক তংপরে তাহ। শ্রী পরুদেবকে নিবেন 

করিবেন । 

তংপরে মহাপ্রসাদকে দরগুবৎ প্রণাম করিয়া! কর/যাড়ে এ 

নহাপ্রসাদ ও তৎসহ আ্ীকষের এইরূপে স্তব করিবেন, যথ। ৫ 

দ্যস্যোচ্ছি্ট হি বাহথস্তিব্রহ্মাদ্য। ঝষয়ে।হমলাঃ। 

সিদ্বাদ্যাশ্চ হরেস্তস্ত বয়মুচ্ছি্ভোজিনঃ॥ 

তয়োপযুক্ত-অগ-গন্ধ-বাসোইলক্কার-চচ্চিতাঃ। 

উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েন হি॥” 
তৎপর প্রসাদ-ভোজন-কালীন কীর্তন (৪৪৮ পৃষ্ঠায় দুরষ্টব্য) 

(বা নামশ্কীর্ভন) করিয়া পরম ভক্তি-সহকারে এ গ্রসাদ ভোজন 

_ করিবেন। তদন্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিবেন। এই বিআমকালে 

নিদ্রা যাওয়। কর্তব্য নহে, যেহেতু দিবানিদ্র। শরীরের পক্ষে 
অনিষ্টকর ও আয়ুক্ষয়কর বলিয়া উহ! নিষিদ্ধ। বসিয়। বসিয়া, 

অথব। আবশ্যক বোধ হইলে নিদ্রা ব্যতীত কেবলমাত্র শয়ন 

করিয়া, মুখে শ্রীগৌর-কৃষ্-নাম-কীর্তন কর। ব। মাল।-নাম করাই 
শ্রেয়। এইরপ বিশ্রামান্তে নিজনিজ-কার্ধা নির্বাহ করিবেন। 

সববিধা হইলে বৈকাল বা অন্য যখনই স্তুখিধা হইবে, ভ.ক্তগ্রস্থাি 

পাঠ ঝ| শ্রবণ, শ্রীকৃষ্বীন্্ন ও মালানাম করিবেন। 

সন্ধ্যকালে শ্রীতুলসীকে গ্রাম ও প্রদক্ষিণ করিবেন। 
অনন্তর শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্বক আচমনাস্তে ১০৮ বার মূলমন্ত্র 
ও ১০ বার গায়ত্রী জপ করিবেন। তৎপরে শ্রমন্দিরে গিয়। 

আরতিষ্র্শন ও আরতি-কীর্ঘন করিবেন (সন্ধ্যাঁমারতি- 



৪৯৬ শ্রীপ্রীতক্তিরত-হার। 

কীর্ভানর পদ-সমূহ ৪২৫ পৃষ্ঠ! হইতে ভর্টব্য)। তদন্তে ্বসব-ার্ধ 
নির্বাহ করিয়া ভুঁকে যথাযোগ্য ভোগ নিবেন পূর্বক সাক্ষাং 
ব| অভাবপক্ষে মন্ত্রে তাহার শয়ন দিবেন। তৎগরে যথাবিধি গ্রসা? 

ভোজন করিবেন। অনন্তর সমর্থ হইলে, কিয়ংকাল মালানাম) 

ব কীর্তন, বা গ্রন্থ-পাঠাদি করিবেন। ৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র অর্থাং 

"সাধু বাসাধূ ব। কন্ম যদ্যদাচরিতং ময় । 

তৎ সব্বং ভগবন্ বিষে! গৃহাঁণারাধনং পরং॥৮ 

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপন্মে নিখিল কর সমপণ 

করিধেন। অনন্তর ক্রীশ্রীগুরবে নমঃ) শ্রীগৌরাঙ্গায় নস), 
শ্রীনিত্যানন্বয় নগঃ১) আঅদ্বৈতায় নমঃ আ্রগনাধরায় নমঃ 

শরীশ্রীবাসারি-গৌরভক্তেবৃন্দেভ্যা নমঃ) শ্রীরাধা-কৃষ্ণাভ্যাং নগঃ 

শ্রীপলিতাদি-সখীবৃন্দেভ্যো! নমঃ, আীরূপমর্র্ধ্যাদি-মঞ্জরীবৃন্দেভ্োো 
নমঃ, সর্বৈধবেভ্যে। নমঃ, পিতৃমাতৃ-শ্রীচরণেভ্যো নমঠ? বলিয়া 

বলিয়। প্রশাম পৃর্বক বারম্বার শশ্রীগৌর-কৃষণ” স্মরণ করিতে 
করিতে শয়ন করিবেন। 

( বলা বাহুলা, যখনই সুবিধা পাইবেন, তখনই “মলানাগ্। 
করিবেন। অপচ খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, চলিতে। 
ফিরিতে--যখনই সুবিধা হইবে, এমন কি বাহ প্রশ্াব করিতে 

করিতেও মুখে গৌরনাম, কৃষ্ণনাম বা “হরে কৃষ্”-মহামন্ত্র কীত্তন 
করিবেন। মুখে নিরন্তর “হরে কৃষঃ”নমহামন্ত্র কীন্তন করিবার 
অভ্যাস করাই সর্বোত্তম ও পরম-মঙ্গলকর। [বিশেষরপ জানিয় 

রাখিতে হইবে যে, শ্রদ্ধ। সহকারে নিরন্তর নাম-গ্রহণে পরম-মঙ্গল 



পুজা-পদ্ধতি। ৪৯৭ 

ল[ভ হইয়া থাকে; শ্রীরাধা-গোপিন্দের সুুল্লপভ প্রেমসেব। 

পর্যান্তও ইহাতে লাভ হইয়া থাকে। এই নাম-গ্রহণই গৃহস্থের 

গক্ষে সব্বাপেক্ষা সহজ ও শ্রেষ্ঠ ৬ঞন এবং ইহাই বিশেষ সুবিপা- 

নক) অথচ ইহা পরম-কল্যাণকর € পবমানন্দপ্রদ। শান্তর 
বালয়াছেন 25 

নামৈব পরে ধান্ম। নামৈব গবমন্তুগঃ। 

নামৈব গরমে। বন্ধুর্[ামৈব জগতাং গতি ॥ ১॥ 
আ দ+।৭। 

নাম চিন্তানণি-বাপং নামৈব পরমা গতিত। 

নামঃ পরতরং নাস্ত হম্মান্নাম উপাস্মহে ॥ ৩ ॥ 

»]বাক্য। 

অর্থৎ নামই পরম ধম্ম, নামঠ পরম ৩প৯, শাহ পরম 

বন্ধু, নামই জগতের গাতি ॥ ১ ॥ 

নাম হইলেন চিন্তামণ-স্ঘরপ অর্থাৎ নামের নথ ০৩য়া 

যায় তাহাই পাওয়া যায়; নামহ গরম-গতি। পাখ ঠঠ0 প্র পস্ত 

আর কিছুই নাই ; তাত একশান্র নানেরত শরণাগত হ০তোহ॥২॥ 

অপরাপ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া সববনা শন গণ 

করিতে পারিলে শ্রদৃক্তর ভবজপাধ্পারের আর দএনত 5গ্ত। 

থাকে না, দেবছুল্নভ আ্কুষ্খপ্রেখালাহেরও ভার কোনও ভাবনা 

থাকে নাঃ তখন কেবলই সুখ, ছুঃখের চহপাত্র এক না। 

ইত পুজা-পঞ্াত সমাপ্ত. 

শিপ ৩০ স্পা শিিপিশপপকজ 

৩ং 



৪৯৮ শ্ীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

মনঃশিক্ষা। 

( এই গ্রকরণের সমস্ত পদগুপি এখানে নাই; বিস্তৃত ও সরল ন্]াখা| সঠ 

“শ্রশ্খবৃহন্তক্তিতত্তসার”-গ্রন্থে আছে; ইচ্ছা হইণে তথায় দ্রষ্টব্য । 

(১) 

এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর। 

হেন অবতার, হবে কি হয়েছে, হেন প্রেম-পরচাব ॥ 

ছুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ী, প্রাণে ন। মারিল কাবে। 

হরিনাম দিয়ে, হদয় শোধিল, যাচি গিয়া ঘরে ঘরে। 

ভব-বিরিঞ্ির, বাঞ্ছিত যে প্রেম, জগতে ফেলিল ঢালি। 

কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে, বাজাইয়ে করতালি ॥ 

হাসিয়ে কাণিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ । 

চগ্ডালে ত্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥ 

ডাকিয়ে হাঁকিয়ে খোল-করতালে, গাইয়ে ধাইয়ে ফিবে। 

দেখিয়া শমন, তরাস পাঈয়ে, কপাট হানিল দ্বারে॥ 

এ-তিন-ভুবন, আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল-সোর। 
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে, রতি ন| জন্মিল তোর ॥ 

(২) 

ওরে মন! কিসে কর দেহের গুমান। 

মৈলে দেহের যে অবস্থা নহ কিতাহার জ্ঞাতা 

দেখিয়ে শুনিয়ে নহে জ্ঞান ॥ 



মন:শিক্ষা । ৪১৯ 

ভূষণে ভূষিত যেই পচিয়ে পড়িবে সেই 

পুড়িয়ে করিবে নহে ছাই। 

কুকুর শকুনি শিবা বেড়িয়ে খাইবে কিণ। 

কিন্বা কৃমি ইহা কি এড়াই ॥ 

সত্যে লক্ষব্ষ যারা কেহ নাকি মাছে তার! 

এবে কলি কি আযু তোমার। 

৮রাচর দেখ যত সকলি হইবে হত 

ধন জন সম্পদ আর॥ 

কৃষ্ণ হৈতে জন্ম তোর মায়াতে ভুলিয়া ভোব 
চুরি দারী প্রবঞ্চ-বচনে । 

শাঁপন-উদ্ধ'র-পথে তিলে দৃষ্টি নাঠি তানে 
* নরকের হেতু রাত্রিদিনে ॥ 

চারিযুগে ত্রিভুবনে ভূত ভবিষ্য বর্তমানে 

সঠ্য সত্য “হরিনাম” সার। 

স্মৃতি ছাড়ি হরিপদে ডুবিলে সংসারস্নদে 

এ সুখ লুটিবে যম-দ্বার ॥ 

কহে প্রেমানন্দ-াস দৃস্তে তৃণ গলে বাস 

হরি হরি' কহ ওরে ভাই। 

যদি “হরি বল বক্তে। ফুকার করয়ে শাস্ত্রে 
ত্রিভুবনে তার সম নাই ॥ 



৫০০ 

(৩) 

শ্রাশ্থীভক্কিরত্ু-হার। 

এ মন! আর কি মানুষ হবে। 

ভারত-ভুমেতে, . জনম লভিয়ে, 

প্রথমে জননী-. কোলেতে কৌতুক, 
শিশুর সহিতে, খেলিয়া বেড়ালি, 

প্রকৃতি অর্থ, অনর্থ হইল, 

বুঝিতে নারিয়ে, কামিনী সাপিনী, 

সত সুতা লয়ে, মগন রহিলি, 

মায়ের উদরে, কত ন। কহিলি, 

চতুর্থে আসিয়ে,  জরায় ঘেরিল, 

তবু তোর “মোর? না ঘুচে বচন, 

“হরি হরি” বল, 

যে নাম লইলে, 

(৪) 

কুবু'্ধ ছাড়িয়ে, 

কহে প্রেমানন্দ, 

কি কাজ করিলি কবে 

নাহি ছিল জ্ঞান আর 

পৌগগ্ এমতি পাব। 

সে মদে হইলি ভোর। 

মাতিয়ে রাখিলি ক্রোড॥ 

ভুলিয়ে পুরব-কথ!। 
যখন পাইল ব্যথ|॥ 

সামর্থা হইল হীন। 

শমন গণিছে দিন। 

নিকটে শমন ভান। 

শমন-গমন নাই ॥ 

ওরে মন! কি রসে হেয়। রেলি ভোর। 

কি বলিয়া এলি সেথা! কি কাজ বা কর হেথ! 

তিলেক চেতন নাহি তোর ॥ 

পুত্র-দার।-সম্পদ- জীবন-যৌবন-মদ 

যে কর সে সকলি অসার। 

জল-বিম্ব কঙক্ষণ তেমতি জানিহ মন 

ত্রিভুগনে “কৃষ্ণমাত্র” সার ॥ 



মন:শিক্ষা । ৫০১ 

যেদিন যে গেল যায় য। আছে সামাল ভায় 

কাল-দূত দাড়াইয়া গথে। 

ছাড়িয়া অন্যথ। কাম বল বরাপাকৃধশ নান 

কভু দেখা না হবে তা-সাথে ॥ 

শাজ্ঞাক|রী ব্রহ্মা হর শনন কিছ্কণ নার 

স্থুর মুনি যে পদ ধেয়ায়। 

ছেন কৃ্-পদ ছাড়ি গলে দিয়া মায়া-দড়ি 
ছুঃখ দেহ কেন রে আমায় ॥ 

প্রেমানন্দ কহে ভাই কৃষ্ণ বিনা গণি নাই 

ভজ কৃষ্ণ-চরণ|রবিন্দে | 

নংসার-সাগরে পড়ি কেন কর কাড়,বাড়ি 

কহ “কৃষ”_তরিবে আনন্দে ॥ 

(৫) 

এমন! এখন কর কি কাম। 

দান নাকি বলি, শমন-খাতায়। পিখা?য়ে এসেছ নান ॥ 

দৃখ না ভুলিয়া, কিকাজ করিছ, দূতের! জানায় নটে। 

তখনি এ সব, কাগজ ধরিয়া, পলকে পলকে আটে ॥ 

উপটি পালি, নাড়িছে দেখিছে, যখন ফুরাঠবে জমা। 

ভ্রম করিয়া, বাদ্ধিয়। লইবে,  বুঝিয়া দে ভাই ক্ষমা ॥ 

গলে দড়ি দিয়). নরকে ডুবাবে, যখন দেঁখিবে পাপ। 

যদি ন। থাকয়ে, আদরে গৌরবে, সেতোরে বলিবে বাপ॥ 



৫০২ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ুঁহার। 

হও ন| এখানে, রাজা কি দেওয়ান, ধনী বা কুলীন মানী। 

তা বলি সেখানে, আদর নহিবে, আপনা সামালে।জানি। 

বদন ভরিয়।, “হরি হরি বল, কিছার স্থখেতে ভোব। 

কে প্রেমানন্দ। শমন তরিতে, এ বড় সলভ তোব। 

(৬) 

ওরে মন! শুন শুন তে। বড়ি গোঙার। 

ছাড়িয়৷ মতের সঙ্গ অসং-সঙ্গে সদা রঙ্গ 

পরিণাম ন। কর বিচার ॥ 

কামাঁদির বশ হ'য়ে সদ| ফির মত্ত ই৮য় 

জান তোম! অক্ষয় অমর । 

দণ্ত-কর্তা আছে যেই দে দণ্ডে লিখে সেই 

তিলেকে ভাঙ্গিবে গর্ব তোর ॥ 

খর-প্রায় বহ ভার যেব। কন্থা পুত্র দাব 

প|ল" যারে আপনা জানিয়া। 

যব কাল বান্ধি লবে এ দেহ পড়িয়। রবে 

দেখি মুখ রহিবে ফিরিয়া ॥ 

করিয়া বাহির-বাটী গৃহে দিবে ছড়া ঝাটা 

স্নান করে পবিত্র লাগিয়া । 

কহ দেখি কেবা ছিল কাহার আদর কৈল 

এবে কেন ফেলে পোড়াইয়া ॥ 



মনঃশিক্ষা । ৫০৩ 

কহে প্রেমানন্দ চিত ঘঁঘ চাঠ নিজ-হিত 

“কষ কুষ কহ শ্বাস-শ্বাস। 

কৃষ্ণ জগতের কর্ত! কুষ্ণ তিনলোক-ত্রাত। 

৬জি কৃষ্ণ” কাট? কম্ম-ফান॥ 

(৭) 

ওরে মন ! ধিক বে তোমায়। 

পাইয়। মনুষ্য-জন্ম ন| চিন্তিলে কৃষ্ণ-কম্ম 

বুথা জন্ম গেল রে খেলায় ॥ 

কতেক স্থুকৃতি-ফলে মান্তব-উত্তমকুলে 

তাহাতে ভারতবর্ষে জন্ম । 

ধন্য কলিযুগ তাতে শ্রীকষ্ণচৈতন্থা যাতে 

প্রকা।শল। "নামমাত্র ধন্ম ॥ 

পায়ে ধরি ছাড় জম কিছু নাহি পরিশ্রম 

কষঃ কৃষ্ণ কহ অবিরাম । 

কহ লক্ষ কথ! আন হাতে ন। আলিস-জ্ঞান 

কি ভার কি বোঝা কিষ্ণ-নাম ॥ 

এ যদ্দি না শুন ভীই তবে আর গতি নাই 

হেন জন্ম না হইবে আর। 

কহে প্রেমানন্দ এবে ন। ভজ শ্রীকৃষ্ণ তবে 

কোটি-কলে নাহিক নিস্তার ॥ 



দেখিয়। শুনিয়া, 

প্রীঞ্থভক্তিরত্ব-হার । 

(৮) 

বুঝিতে নারিয়া। 

এ মন! তুমি সে অবোধ বড়। 

করিতে না পার দঢ॥ 

কে সার অসার, নাকর বিচার, কে তুমি করকি কাজ। 

পরের কারণে, শরীর খোয়ালি, আপন-কাজতে বাজ ॥ 

এ ধন এ জন, আপনা ভানবিছ, সে তোর বুদ্ধির ভূল । 

এখন তখন, কখন কি হয়ত বুঝ না আপন-মূল॥ 

দেখ না জীবন, কেবল পবন, যাইতে কি তার বাধা । 

কিসের কারণে, এতেক আরজি, খাঁটিয়া মরিছ গাধা ॥ 

দিবস রজনী, তিলে না বিরাম, গণিছ পড়িছ কিব।। 

রবির নন্দন, আমিবে যখন, তারে কি উত্তর দিব! ॥ 

বদন ভরিয়!, 'হরি হরি বল, বসিয়। সাধুর সঙ্গ । 
কহে প্রেমানন্দ, কি ভয় শমনেত আপনি দিবে সে ভঙ্গ ॥ 

(৯) 

ওরে মন ! রুচি নহে কেন কৃষ্ণনাম। 

তবে জানি পূর্বশ-জন্মে আছে কত পাপকশ্শে 
সে লাগি বিধাতা তোরে বাম ॥ 

যদি অন্য কথ! পাও আঁটিয়! সাটিয়। কও 
'কষণ'নাম লইতে আলিস। 

যদি শুন কৃষ্-“কথ। বন্জ যেন পড়ে মাথ। 

ঘুমে বুমে তল্লাসো বালিস ॥ 



মনঃশিক্ষা। ৫০৫ 

্ী হয় অসং-কথা ঘুমেতে চিয়াও তথ| 
শুনিতে বাড়য়ে কত রতি। 

সঙ্গে সদ বাস সাধুজন দেখি হাস 
কুলট! বন্দিয়। নিন্দ মতী॥ 

[দাদেব অধিকারী ভাঙ্গিবে এ ভারিভুরি 
আসি দূত লইবে বাস্ধিয়।। 

ক গরমান কর দেহ পচি গলি যাবে এহ 
ধন জন রহিবে পড়িয়। ॥ 

ন সুখে হয়েছ মত্ত বুঝি দেখ তার "বৰ 

ইহা তোর রহিবে কোথায়। 
[জি মর মর কালি মরণ এ নহে গালি 

কৃষ্ণ কৃষ» কহ দিন যায়। 

কৈলে সে কৈলে মন এবে হও সচেতন 
ফিরে বৈস কে তোরে হারায়। 

হ প্রেমানন্দ স্থথে রাধাকৃষ বল মুখে 

শমন জিনিয়। উঠ নায়॥ 

(১০) 

ওরে মন ! তোমার চরিত্র লাগে ধন্দ | 

তাই লাগে ভাল যাতে ন্ট পরকাল 

কি জানি কি কর্ম তোর মন্দ ॥ 



৫০৬ শ্রীশ্াভক্তিরত্ব-হার। 

কুমঙ্গে অসৎ-কথা সববদ। প্রবৃন্ধি ত! 

সাধু-সঙ্গ কাটা-হেন জ্ঞান। 
যি দৈবে কভু হয় তবে যেন বিদ্ধে গা 

উধিপুধি করিয়! প্রস্থান ॥ 

কুষ্ণ-লীলা-গুণ-গান যদি হয়ু কোনে। স্থা 

যদি বেড়ে পড় কোনে দিনে । 

থাকিতে কিঞ্চিত কাল বাস” হৈল কি জপ্জাল 
বিশ্রাম করিলে জীয় প্রাণে ॥ 

প্রহর বা দণ্ড পল তাহাতে সর্বন্থ তল 

ভাবি এই উঠি যাও চলে। 
যদি ব্যাধি ধরে ঘাড়ে ছ/মাস বৎসর পাড়ে 

তবে সংসার কে রাখে সেকালে ॥ 

সষ্টি করিয়াছে যেই অবশ্য পালিবে সেই 
নহে কেন সংহার না করে। 

দেখ ধার আজ্ঞা-বলে মাটিকে ভাসায় জলে 
চন্দ্র সুধ্য উদয় বার ডরে ॥ 

সেই প্রভূ সর্কেশ্বর ব্রক্মা-আদি আজ্ঞাকর 
হেন কৃষ্ণ তুল” কেন ভাই। 

প্রেমানন্দ কহে মন “কৃ কহ অনুক্ষণ 

তবে কম্ম-বন্ধন এড়াই॥ 

(১১) 
এ মন! তুমি সে ভাবিছ কিবা । 

ন। জানি এতেক, তুমি এ সংসারে, কতেক কাল বা জীবা। 



মনঃশিক্ষা। ৫০৭ 

আপনা-আপনি, জানিছ চতব, গায়ের গববে জোর। 

একাল চাহিয়া) সেকাল হাঝালি, 'একোন্চাতুবী শের॥ 

নন জন যত, আপন। জানি, এখন বুবিছ ভাল। 
বটির কৌগীন, ছাড়িয়া চলিবে, যখন বান্ধিবে কাল॥ 

ভারত-ভূমেতে, মানুষ্জনম; দেখ না কতেক শ্রমে। 

এমন জনমে, হরি? না ভজিলি, কুসঙ্গে হারালি ভ্রমে ॥ 

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্ববণের পগ) না কৈলি সতের সঙ্গ । 

আসা. মজিয়া, দিবস গোঙালি, এতোর কেমন ঢঈ ॥ 

ঘে কেলি সে কৈলি, শুন রে পামর, কিছার স্বখেতে রত। 

ক প্রেমানন্দ, “হরি হরি বল, আনন্দে ভামিবি কত॥ 

(১২) 

ওরে মন! বৃথা কেন কন্মেরে দোষাও। 

মানুষ-টত্তম!দহ ভারঙবধোতে সেহ 

ইহার অধিক কিবা চাও ॥ 

বিচারিয়। দেখ তন্ সববশ্রে্ঠ কিষঞন্ত 

উপাসনা হইয়াছে তাই। 

তাতে কলিযুগ ধন্য ধ্যান যঙ্ঞাণিক অন্য 

কৃষ্ঞনাম বিনা ধম্ম নাই॥ 

কৃত-কন্ম কর ভোগ বিধাতারে অনুযোগ 

সে কবে অন্যায় কারে করে। 

গাপ পুণ্য পূর্ববাজ্জিত এ জন্মে তা পরিচিত 

এবে যা, তা এখনি বা পরে ॥ 



৫০৮ শ্রাঞ্ভক্তিরত্ব-হার। 

ভাবি দেখ কেব। কার যে কর সে আপনার 

কারো কম্ম কাঁরো নাহি যায়। 

সংসার-পিষের লাড়ু কি বুঝে খাইছ ভাড 

দেখ জীর্ণ কৈল সবব-কায় ॥ 

কিসে বা নিশ্চিন্ত আছ উলটি না দেখ গা 

কবে জানি পড়িবে ঢুলিয়। । 

যমদূত দণ্ড হাতে সে দাণ্ডায়ে আছে পথে 

তারে বুঝি রয়েছ ভুলিয়া ॥ 

যদি জীতে সাধ হয় 'কৃষ্ণন।ম" স্ধানয়। 

সে অমৃত সদ। পিয় ভাই। 

প্রেমানন্দ কহে তবে সব বিষজ্বাল। যাবে 

মৃত্য জিনি শমন এড়ই ॥ 

(১৩) 

ওরে মন! আর কি হইবে হেন জন্ম । 

না জানি কি পুণ্য-ফলে মানুষ-উত্তমকুলে 

হেলে যার ন! বুঝিলি মর্ম ॥ 

দেখ আহু-সংখ্যা যত নিদ্বাতে অদ্ধেক গত 

চৌঠি রোগ শোক অপকথ]। 

চৌঠি বিদ্ক। ধনে মানে কাম ক্রোধ ছুর্বানে 
হাস্য কৌতুকে গেল বৃথা ॥ 



মনঃশিক্ষ | ৫০৯ 

সত্য ত্রেত দ্বাপরেতে বহু আয়ু ছিল তাতে 
বিনা সংখা-পূর্ণ মৃত্টা নাই। 

কত করি পরিশ্রম আচরিত যুগ-ধন্ম 
ধ্যান যঙ্ঞাচ্চন। রি আই ॥ 

এব কলি অল্প আই শতক বংমর ভাই 

সেহো। দৃঢ় নহে নিরূপণ । 

তা গোঙালি মিছ। কাজে কি ণলিবি কোন্ লাজে 

যবে তোরে অধ|গণে শমন ॥ 

এখন সলভ কলি যাতে “হার কষা বল 

হেন নামে ন। করিলি রাতি। 

:গরমানন্দ কহে গনি এ চৌধাশীলঙ্ষ যো'ন 

ভ্রমাইৰে কতেক তুর্গতি। 

(১৪) 

এ মন! কি লাগি গাইল শুবে। 

এনন জনমে) হরি না ভঞ্জিলি, সে তুই মানুষ কণে।॥ 

সনুষশআকার, হঈলে কিহয়। করত ভতের কাম। 

নঠিলে বদন) কেন না বলহ, আকুফ্গোপিন্দা নাম ॥ 

পাখীরে যে নাম, লওয়াইলে লয়, শারী শুক আপি কঠ। 

তুমি যে ইহাতে, আলম্ত করহ, . এ হয় কেমন মত॥ 

দিবস রজনী, আবোল ত|বোল, পচাল গাড়িতে পার। 

তাহার ভিতরে, কখন কেনকি, “গোবিন্দ বলিতে নার॥ 



৫১০ শ্রীশ্বীভক্কিরত্ব-হার। 

ভজিব বলিয়ে,। কহিয়। আইলি, ভুলিলি কি স্থখ পাইয়ে! 
বুঝিনু আবার, শমন-নগরে, নরকে মজিবি যাইয়ে॥ 

বরন ভরিয়া, হরি? বল যদি, ক্ষতি ন। হইবে ভায়। 

কে প্রেমানন্া, তবে সে নিতান্ত, এড়াবে কৃতান্তল্নায় ॥ 

(১৫) 
ও মন! এমন কেন রে ভাই। 

দেখ নাকি কাজে, ভারত-ভুবনে, তা তোর ম্মরণ নাই। 

উদর-তিমিরে, নাভিতে বন্ধন, জঠর-অনলে দে । 

কৃমিতে বেড়িয়া,।. কত না কাটছে, কহ কে রাখিল তাঠে ॥ 

ভূমিতে পড়িয়ে, আপন। ভূলিছ, . যখন ধরেছে মায়।। 
সংস।র-বাসনা, গলার শুঙ্খল, চরণ-দাড়়ক। জায়া॥ 

কি স্থথে মজিছ।. পাছু না গণি, তুমি কি বুঝিছ ভাগ । 

এমন জনমে, হরি না ভঙিলে, তোমার কপালে বাঢু। 
এবার ওবার, আদিছ যে আর, বিচার করিয়া দেখ। 

বদন ভরিয়া, হরি না বলিলে,  তরিতে ন! পারে এক॥ 

জান না কখন, শমন ফুকারে, কি বলি দাড়াবে কাছে। 

কহে প্রেমানন্দ, হিরি বল যদি, কেবল এমন আছে॥ 

(১৬) 

ওরে মন! দেখ ন| সকলি ভূল। 

কিছার গরব, ধনজনজাতি, কিসে বা ঢলাও কুল। 

ধন দিয়া বুঝি,  শমনে এডাবে . ধনে কি ছাড়িবে তোরে। 

বড় জাতি হৈলে, সে বুঝি ছাড়িবে, কুলে কি রাখিবে তারে ॥ 



মন:শিক্ষা । ৫১১ 

দত সুতা জায়া, বেম্ঠা পরদার,  সেঝুটা খাইলি সাে। 

র্ব-উচ্ছিষ্টে।. কুকুড়ি মুকুড়ি। তাহাতে জাতিতে ঝাধে। 

বনী দিবস, কত কুপচাল, উছলি উদ্লি বুক। 

'ঝকুষণ বলিতে, না জানি বা কেহ, চাপিয়। পরে কি মুখ ॥ 

যখন মরিবে, কিসে বা তরিবে১ কখনো ন। ভাব ভা । 

ভিলকে গলকে, দণ্ডে শতবার, খসিয়। পড়িছে আই ॥ 

নবক পরক, নে আর কেমন, পরিচয় দিলে হেখ।। 

কহে গ্রেমীনন্দ,। হরি” না ভজিয়।) যমলে বেচিল মাথ। | 

(১৭) 

ওরে মন! বিচারিয়া দেখ না ছদয়। 

ধনে জান যত আত বাড়ে বই নহে নিবুওি 

হরি-পদে হৈলে কি না হয়॥ 

যা ভাবিলে হবে নাই তাই ভেবে কাট আই 

য। ভাবিলে পাঁও তা না কর। 

লাকা টী যার ধন সে কি খায় একনণ 

বুঝি কেনে ধৈরয না৷ ধর ॥ 

খাওয়া পরা ভাঁল চাও তাই কি ভাবিলে পাও 

ূর্ব-জন্মাজ্জিত সেই পাবে। 

কার ধন চিরস্থায়ী ন। গণ? আগন-আ।য় 

কত কাল তুমি ব! বাঁচিবে॥ 



৫১২ প্রীহ্ীতক্তিরত-হার। 

ভাঙা ভব ভাবে নারে কি মদে পাসর? তা: 

'£রি' ভুলি জীয় কোন্ কাজ । 

হরিনাম যাতে নাই সে বদনে পড় ছাঃ 
সে মুখ সে দেখায় কোন্ লাজে ॥ 

হরিনাম নুধাময় তাতে (তার রুঠি মং 

সংস।র-নরক লাগে মিঠ।। 

নর তনু কেনে তাক শগাল বুকুণ কার 

সেই ভাল, বৃথা কাচ এটা ॥ 

দোঁখয়। তোনাৰ কাজ ম(ন হাসে ধন্মরা 

জান ন] ভাঙ্গিবে এনা ঠাট। 

গ্রেমানন্দ কহে যি “কুষঃ কহ নিরবধি 

সংসার তরিবে করি বাট ॥ 

(১৮) 

এ মন! শমনে কর কি ডর । 

শমন-ভবনে) ন। হবে গমন, আমি যা বলি তা কর। 

তীরথ-ভ্রমণে। যত পরিশ্রম, দেখ ন| বিচার করি। 

কৌটী-তীর্ব-ন্লান,। হবে যদি প্রেমে) বনে বলহ “হরি? ॥ 

জপ তপ ধ্যান) করিতে নারিছ, তাহাতেস্থির বা কোথা । 

সংমর্গে বলি, “হরি হরি বল,  ঘুচিবে সকল ব্যথ। ॥ 

ধরম করম, কি করিবে তাতে, কত না আপদ আছে। 

ব্ধন ভরিয়া). “হরি বল যদি). কি আছে তাহার কাছে। 



মনঃশিক্ষা। 

নে দেখ সাক্ষী, নৃপ হরিশ্তন্দ্র 
মানন্দ-হদয়ে। হরি? বল ভাই, 

রি বল যদি, পুলক শরীরে, 
কহে প্রেমানন্দ, ভূকতি মুকতি। 

(১৯) 

৫১৩ 

কে ওর পাইবে তার। 

তায় না শকতি কার ॥ 

নয়নে বহিবে ধারা । 

সরিয়। দাড়াবে তারা ॥ 

ওরে মন ! বিচারিয়। দেখ ন। রে ভাই। 

যদি কর অন্য কাম মুখে লৈতে প্কৃষ্নাম 
তাতে কেব। দিয়াছে দোহাই ॥ 

মুখ জিহ্বা আপনার সেকি করা লাগে ধার 

তবে কর অপেক্ষ। কাহার । 

বাক্য বশ, কৃষ্খনাম থাকিতে নরকধাম 

চল তবে- অদ্ভুত কি আর। 

যদি মুখে কোনো ছলে কখন না “কৃষ্ণ বলে 

হেন মুখ শ্বান-মুখ-প্রায়। 
রাত্রদিন ভূখে মরে উচ্ছিষ্ট চব্বণ করে 

কি লাগি সে বুথ! ধরে কায় ॥ 

যে মুখেতে অবিরাম উচ্চারয়ে কুষ্ণ-নাম 

সে না মুখ চন্দ্রের সমান। 

দেখিলে শীতল করে কৃষ্ণনামামৃত ঝরে 

সাধু-নেত্র-চকোরের প্রাণ ॥ 
৩৩ 



৫১৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার 

কতু যে বদন ভরি না বলিলি “কৃষ্ণ হেরি? 

যম থোবে নরকের কুণ্ডে। 

মারিবে ডাঙ্গসের বাড়ি কৃমিতে খাইবে বেড়ি 

বিষ্ঠায় পুরিবে সেই তুণ্ডে॥ 
প্রেমানন্দ কহে মন এই মোর নিবেদন 

কাতর হইয়। বলি অতি । 

কেন বৃথা কন্মে মত্ত “কৃষ” কহ অবিরত 

এড়াইবে শমন-ছুর্গতি ॥ 

(২০) 

এ মন | নিতান্ত জানিহ ভাই। 

“হরি” ন। জানিয়া, লাখ জান যদি, সে জানা কেবল ছাই । 

“হরিনাম”ন্তধা). জিহ্বায় না পিয়ে, কি রস চাখিছ আর। 

চিনি কলা ক্ষীর, মিছরিতে রতি, দেখ না কি ফল তার ॥ 

“হরিনাম”-মণি,  হদে না ধরিয়া, কি তৃষা ভূষিছ গায়। 

সোণায় রূপায়, জড়ায়ে খাকিলে, যমে কি ছাড়িবে তায় ॥ 

ঘোড়ায় দোলায়, চড়িয়! ফিরিছ, ধুলা না পরশে পায়। 

জান না পবন, ছাড়িবে যখন, ভূমিতে লোটাবে কায়॥ 

বাহিরে বেড়াতে, ডরে ডরাইছ, দৌসর তেসর চাও। 

শমন-নগরে, যখন চলিবা, তখন কজন পাও। 

তুলায় তুলিয়া,  কুপথে যাইছ, উদ্দেশ না পাও তবে। 

কহে প্রেমানন্দ,। তখন জানিবে, শমন বান্ধিবে যবে॥ 



মনঃশিক্ষা। ৫১৫ 

(২১) 

ওরে মন ! স্বর্গ বা নরক বুঝ কোথ। 

ঘেযেমন কর্ম করে তেমনি তু্জায় তারে 

ভাবিয়। দেখিলে সব হেথ| ॥ 

ক ঘোড়ায় দে[লায় ফেরে কেহ স্বন্ধে বহে কারে 

ছত্র ধরি কেহ চলে পথে। 

কেহ কন্ম-অনুসারে জন্ম ভরি কারাগারে 

| কারে বিষ্ঠা কেহ বহে মাথে॥ 

নত সহশ্রাুত লক্ষ কেহ পালে দিয় ভক্ষ্য 

উদর ভরিতে কেহ নারে। 

এব।ন দেখিছ যেবা পরে যা তাজানে কেব। 

বিধাতার মনে সে বিচারে ॥ 

ঢাবত| গন্ধ যক্ষ প্রেত পিশাচ দৈত্য রক্ষ 

স্বভাবে সকল পরচার। 

ধাহার ফেমন-মত সেই কর্মে অন্ুরত 

সেইমত ভক্ষ্য সে আচার ॥ 

₹ষপারিষদ ভক্ত কুধ-্কন্মে সদা রত 

কতু লিপ্ত নহে এ সংসারে। 

[ম রহে মায়ার পাঁর তাতে কার অধিকার 

নিত্য-সঙ্গ নিত্য-পরিবারে ॥ 



৫১৬ শ্রীশ্রীভক্তিরত-ছার। 

কৃষ্-পীলা-গণ-নাম ৃ ৃ রাত্রিদিনে অবিরাম 

শবণ কীর্তন সদানন্দ। 

প্রেমানন্দ কহে মতি হয়ে তার অনুগতি 

“কুষঃ” কহি ছিড কন্ম-বন্ধ ॥ 

(২২) 

এ মন ! বল রে “গোবিন্ব-নাম। 

আজি কালি করি, কি আর ভাবিছ, কবে তোর ঘুচিবে কাম। 

কালি সে করিবা, তুমি যে বলিছ, আজি তা করনা ভাই। 

আ|জি যা করিবা, তা কর এখনি, কিজানি কখন যাই॥ 
এহেন কলিতে, মানুষ-জনম, এমন আর বা কাতে। 

পরিনাম দিয়া, জগত তারিলা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে ॥ 

দেশ্তিন-্যুগের .: আচার বিচার, এখন সে সব রাখ । 

বদন ভরিয়া, গৌরহরি বল, যুগের ধরম দেখ 
রসনা বন, বশের ভিতরে, কেবল বলিলে হয়। 

আলিস করিয়া, নরকে যাইবে, কার বা এঅপচয়॥ 

শমন-কিস্কর, অন্ুলি গণিছে, জান না কখন পাডে। 

কহে প্রেমানন্দ,দ তখন কি হবে, আসিয়া চড়িলে ঘাড়ে॥ 

(২৩) 

ওরে মন | এবে তোর এ কেমন রীত। 

যে কর্মে আইলি হেথ। সে সবরহিল কোথ 

এবে বে দেখিয়ে বিপরীত ॥ 
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কৃষ্-কন্ম লাগি কর তাহে কেন বর্ধর 

সেৰকরে পরের বিত্ত হর। 

গে অবশ নহে কেনে কি স্ুসার বহু দানে 

তাহে আর কর বা না কর॥ 

মুখে কবে হিষীকেশ' তাহে যদি সাধু-দ্বেষ 

তবে বক্র-যুখ কেনে নও । 
অগ্নি দিয়া হেন মুখ পোড়া'লে ন! ঘুচে দুখ 

তাহে কৃষ্ণ কও বা না কও॥ 

্রমিতে কৃষ্ণের তীর্থ পদের ন। এহি কৃত্য 
তাহে যদি পর-্দারে চল। 

কি কাজ পর্দের এই পঙ্গু কেন নহে সেই 

তবে তীর্ঘে গেল বা না গেল ॥ 

 কৃষ্জ-লীল।-গুণ-কথা কর্ণেতে শুনিবে যথ৷ 

তাহে যদি কু-কণায় ভোর। 

যি আরে সাধু-শিন্দা শুনিয়। বাড়য়ে শ্রদ্ধ। 

সে কাণ বধির হউ তোর ॥ 

থরু-কৃষ্-বৈষব-মৃত্তি দ্েখিবে করিয়। আন্ত 

| সে যদি দেখয়ে পর-দারে। 

অসস্তেষ সাধু দেখি কেন বিধি হেন আখি 
আশু অন্ধ না করে তাহারে ॥ 

তুমি কৃষ্ণস্মৃতি-কাজে জন্িলা সংসার-মাঝে 

তাহ! হাড়ি ধনে জনে আশ। 



৫১৮ শরীশ্রীভক্তিরত্বহার। 

তৰে জীয়ে কিবা কাজ পড়ুক তোর মুণ্ডে বাজ 

কেনে আর নহে সর্বনাশ ॥ 

প্রেমানন্দ কহে মন “কৃষ” কহ অনুক্ষণ 

কেনে ভুল আপনার প্রত । 
মুখে “হরি হরি” বল সাই আনন্দে দোল 

তিন-লোকে ছুঃখ নহে কতু॥ 

(২৪) 

ওরে মন | কৃষ্ণকৃপা দেখ না নয়নে । 

তুমি কৃষ্ণচিন্তা ছাড়ি মর হে নরকে পড়ি 

তেঁহ চিন্তে তোমার কারণে ॥ 

গুরু-রূপে ঘরে ঘরে মন্ত্র দিয়ে সবাকারে 

বৈষব-রূপেতে দেয় শিক্ষা। 

শান্্র-রূপে দেয় জ্ঞান আত্ম-রূপে অধিষ্ঠান 

দেখ তার কারে বা উপেক্ষা ॥ 

যুগে'যুগে অবতরি ধর্ধের স্থাপন করি 

দুর্ধৃতির করেন সংহার। 

যিনি এ মমতা করে কি সুখে ভুলেছ তারে 
ধিকৃ ধিক জনম তোমার॥ 

শুন রে পামর মন বৃথা চিন্ত ধন জপ 

ইহ] কি চিস্তিলে পাই কতু। 



মন£শিক্ষা | ৫১৯ 

নি চিন্ত নিজোদরে তার চিন্ত। জগ-তরে 
বার সৃষ্টি রাখিবে সে প্রভু ॥ 

হানার অংশে ধরা পৃষ্ঠে ধরি সহে ভার 
মূল-দ্বারে সিঞে সিন্ধু-জলে। 

কালোচিত ফল-ফুল কারো দণ্ড কারে! মূল 
শ্যাদি জন্মাইয স্্টি পালে । 

মাধে লৈয়া মায়া-বন্ধ কেনে ঘুচাও মে সম্বন্ধ 
যে হরি-করুণা এতরূপে। 

(প্রনানন্দ কহে সুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” কহ মুখে 

উদ্ধার পাইবে ভব-কুগে। 

(২৫) 

এ মন ! এ গোর আইসে হাস। 
কোচের কড়িতে, যাহারে কিনিলি, সে তোরে করিল দাস ॥ 

গলে দড়ি পিয়া) সদা নাচাইছে। সুখ না বাসিছ তাতে। 

যেন বানরিয়া, বানর নাচায়, তালি বাজাইয়! হাতে ॥ 

আপনার স্বখে, আদর বাড়ায়ে। উত্তম-কাজেতে বাধা । 

দিবস রজনী, যেন খাটাইছে, ধোপার ঘরের গাধ।॥ 

কি স্থে মঞজিয়া, আপন! বেচিলি, পাছু ন। দেখিলি চাই। 
্বরগে উঠিয়া, নরক ইচ্ছিস্।া  বুিয়া দেখ না ভাই ॥ 
সবার উপরে, মানুষ-জনম, এ যদি বিফলে যায়। 

কু-যোনি যতেক, ভ্রমিয়া বেড়াবে, আর কিসে কৃল পায়॥ 



৫২০ শ্ীশ্রীতক্তিরদ্ব-হার। 

ঘরে ঘরে ওরে, নগরে নগরে, রবির স্থৃতের থানা । 

কহে প্রেমানন্দ। হিরি হরি বল) কখন দেয় বা হানা। 

(0২৬) 
এ মন! তুমি সে কেবল ভূত। 

কুসঙ্গ-শ্বশানে, সতত বসিছ, পাইয়া পরম যুত।॥ 

মল মুত্র যত, অসত পচাল, এ তোর ভক্ষণ সুখে । 

রাম কৃষ্ণ হরি, গোপাল গোবিন্দ, বলিতে নারিছ মুখে ॥ 

যেকরতোমার,  গোবিন্ব-পুজনে,  তীরথ ভ্রমিতে গায়। 
সে ছুই রাখিলে, টরিয়ে দারিয়ে।. তবে কি উলটা নয়। 

যত না করিছ, সাধুর হেলন,  সেতোর অনল মুখে। 
দেখ না তাহাতে, আপনি দহিছ, এমতি গোডাবি দুখে । 

কৃষ্ণের বসতি, সাধুর হাদয়ে, স্থখের বিশ্রাম-ভূমি | 

এমন ছুর্ৈব, তাহার পরশ, করিতে নারিছ তুমি ॥ 

শ্রীহরি-চরণ, করহ শরণ, গয়। গঙ্গা সব তাতে। 

কহে প্রেমানন্দ, তবে সেউদ্ধার, নহিলে বাহবে কাতে। 

(২৭) 
এ মন! কি কৈলি মানুষ হঃয়ে। 

উদর লাগিয়৷ কুকুর-সমান 
সতত ফিরিলি ধেয়ে ॥ 

সুখে বা দুখে বা নিজ-পরিজন 

তা তোর এড়ান নাই। 



মনঃশিক্ষা । ৫২১, 

শ্রীথর-বৈষব- গোবিনা-সেবন 
কেবল বঞ্চিত তাই ॥ 

পুরব জনমে যেমন করেছ 
ভাবিয়া দেখহ তবে। 

কিজানি কি পুণ্য মানুষ হয়েছ 

এবার তাহা ন! হবে॥ 

দিলে সে পাইবা পাইলে সে দিবা 

ন1 পালি না দিলি ভাই। 

দিতে না পারিলি নিতে কি আলিস 

ইহাঁও শকতি নাই । 
দেওয়। লওয়! দুই কিছু না করিলি 

তে কেনে আইলি ভবে । 

বসিয়! খাইতে ইহা যে ঘুচিবে 

আবার চৌরাশী হবে । 
লহ লহ “হরি” নাম লও রে ভাই 

সকল ধনের খনি। 

কহে প্রেমানন্দ জগতে অক্ষয় 

হও না এধনে ধনী॥ 

(২৮) 

এ মন | তুমি কি ভেবেছ সুখ । 

হৃপথ ছাড়িয়া, কুপথে গমন, এ তোর কেমন বুক ॥ 



৫২২ শঞ্ভক্তিরতুহার। 

স্থাবরযোনিতে, ক্রমে যে জনম, হইয়া বিংশতি লক্ষ । 

'জল-জন্ত মাঝে, নব লক্ষ আর জলেই বসতি ভক্গ্য ॥ 

একাদশ লক্ষ, কমতে জনম, দশ লক্ষ যোনি পক্ষ। 

পশুর মাঝারে, ক্রমে তেত্রিশ লক্ষ, মানব চতুর লক্ষ ॥ 

মানুষে আসিয়া কুংসিত দ্বি-লক্ষ, শুদ্রাদি দ্বিশতবার। 

ব্রাহ্মণ-কুলেতে,। পরে একবার,  তা?সম নাহিক আর। 

কতেক কলপ, ভ্রমিয়। মানুষ, এমন জনমে পাপ। 

শমনে বান্ধিয়া,. পুন না ফেলাবে, আবার তোমারে বাগ 
বদন ভরিয়া, “হরি হরি” বল, অসত ভাবনা ছাঁড়। 

কহে প্রেমানন্দ, তবেসেচতুর, এসব যাতনা এড॥ 

(২৯) 

ওরে ভাই ! কৃষ্ণ সে এতিনলোক-বন্ধু। 

জীব নির্জ-কম্মে বন্ধ মায়তে পড়িয়। অন্ধ 

উদ্ধারিতে করুণার সিদ্ধু॥ 

নিজ-শক্তি-গুণ-গণ সব “নামে” সমর্পণ 

নৃনাধিক নাহিক বিচার। 

নাম নামী ভেদ নাই নামের গুণে নামী পাই 

নাম করে হেলায় উদ্ধার ॥ 

নাহি কালাকাল তার শুচি কি অশুচি আর 

নাম লৈতে নিষেধ না ইথে। 



মনঃশিক্ষা । ৫২৩ 

কি মোর ছুর্দৈব হায় হেন সে দয়ালু-পায় 

অনুরাগ না! জন্মিল তাতে ॥ 

গর মন! পায়ে গড়ি অসত প্রয়াস ছাড়ি 

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ? কহ অনুক্ষণ। 

এ বড় স্থলভ অতি ন(মে যদি কর গ্রীতি 

' তবে প্রেমানন্দের নন্দন ॥ 

(৩০) 

ওরে মন ! মিনতি করিয়ে ধরি পায়। 

কেন বৃথা! চিন্তু অন্য চিন্ত কৃষ্“-পদ ধন্য 

এই ভিক্ষা! নাগিয়ে তোমায় ॥ 

কি মিথ্যা-জরনে বন্ধ, ডুবি আছ অবিরত 

“কৃষ কৃষ্ণ” কহ ওরে ভাই। 

কর্ণ! কৃষ্*-লীলা-গুণ শুন তুমি অনুক্ষণ 
অন্য গীত বাগ শুন নাই ॥ 

চক্ষু! মোর নিবেদন এ সংসারে সর্বক্ষণ 

কৃষ্ণময় নিরীক্ষণ কর। 

কৃষ্ণ বিনা যদি আর যে থাকে সে ছারখার 

তাহে অতি দূরে পরিহর ॥ 

তোমর! বান্ধব হৈয়। যার যেসে গুণ লৈয়। 

রহ সবে শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণায়। 



৫২৪ শ্রীশ্রীতক্িরত-হার। 

ধন্য গ্রেমানন্দশ্জন যদি কর এই কর্ম 
তবে মোর অস্তুর জুড়ায়॥ 

(৩১) 

এ মন ! হরিনাম কর সার। 
এ ভব-সাঁগর, হবে বালি-চর, হ্থাটিয়া হইবি পার ॥ 
ধরম করম, এ-জপ এ-তপ, জ্ঞান যোগ যাগ ধ্যান। 

নহি নহি নহি, কলিতে কেবল, উপায় «গোবিন্দ-নাম”। 

ভুকতি মুকতি, . যেগতি সে গতি, তাহে না করিহ রতি। 
মেথের ছায়ায়, জুড়ানে। যেমন, কহ না সেকোন্ গতি। 

বদন ভরিয়া, “হরি হরি” বল, এমন-সুলভ কবে। 
ভারত-ভূমেতে, . মানুষ-জনম, আর কি এমন হবে ॥ 

যতেক পুরাণ, প্রমাণ দেখ না, নামের সমান নাই। 
নামে রতি হৈলে, প্রেমের উায়,  প্রেমেতে হরিকে পাই ॥ 
শ্রবণ কীর্তন, কর অন্ক্ষণ, অসত পচাল ছাড়ি। 
কহে প্রেমানন্ন,। মানুষ-জনম, সফল কর না ভাড়ি॥ 

(৩২) 

ওরে মন! পকৃঞ্ণনাম”*সম নাহি আন। 

ধশ্ম কম্ম'তপ ত্যাগ ধ্যান জ্ঞান ব্রত যাগ 

কিছু নহে নামের সমান। 



মন্ঃশিক্ষা। ৫২৫ 

যেনাম লইতে হর প্রেমে মত্ত দিগম্বর 

বাল্মীকি হইল তপোধন। 

অজামিল বিপ্র ছিল নামাভাসে তরে গেল 

পুত্রকে ভাকিয়। 'নারায়ণ' ॥ 

যে নামের স্বাদ পেয়ে তমুরে ফিরয়ে গেয়ে 

' দেবঝষি নারদ-গোসাই। 
সত্যভামা ব্রত-ছলে কৃষ্ণ-সঙ্গে করি তুলে 

দ্েখাইল! নামের বড়াই ॥ 

অনন্ত সহস্র মুখে যে নাম গায়েন সুখে 

তবু তো৷ করিতে নারে সীম।। 

লক্ষ্য কি অজ্জুনিকে প্রভু আপনার মুখে 

কহেছেন নামের মহিমা ॥ 
গ্রেমানন্দ কহে মন “কৃষ্ণ” বল অনুক্ষণ 

দুর্বাসন! ছাড়িয়। হদয়। 

প্রেমে উচ্চ নাম করি অবশ্য পাইবে হরি 

নাম আর নামী, ভিন্ন নয়॥ 

(৩৩) 

ওরে মন! “হরি হরি” বল ভাই। 

বিচার করিয়া, বুঝিয়। দেখ ন।, নামের সমান নাই । 

সাগর লঙ্বিয়, ফিরে হনুমান) লইয়া রামের নাম। 

সেই সে সাগর, আপনে।তরিলা, পাথরে বাদ্ধিয়। রাম ॥ 



৫২৬ প্রীশ্রীতক্কিরত্ব-হার। 

দ্বারকা-ভবনে, নারদ-গোর্পাই, সাধিল আপন-কাজে। 

“হরিনাম? তূলি, দেখালে মহিমা, এ-তিন-লোকের মাঝে ॥ 

গঙ্গান্সান করে, যেকরেসে তরে, না করে না তরে পুন। 

আর এক তার, নামের মহিমা, বিশ্বাস করিয়া শুন ॥ 

শতেক যোজনে, বসিয়া! যে জন, গিঙ্গা গঙ্গা” ইতি বলে। 

সবাকার পাঁপ, হইয়া মোচন, বিষুর লোকেতে চলে ॥ 

মরণ-কালেতে, কোন্ খানে কেবা, গঙ্গায় পরশি রাখে। 

তারণ-কারণ, নামবিনে আর, কে কার শ্রবণে ডাকে ॥ 

সকল-কাজেই, নামের প্রকট, কখনো বিরাম নয়। 

নামের সহিতে, রূপ গুণ লীলা, ভাবিয়া দেখিলে হয়॥ 

“কৃষ। ছু'আখর, যাহার জিহ্বায়। ভূবন জিনিল সে। 

কহে প্রেমানন্দ, কি মোর ছুর্দৈব, ভুলিয়! রহিনু যে। 

(৩৪) 
ওরে মন! কি ভয় শমনে করি আর। 

যদি কৃষ্ণ পদে রতি কি করিবে পিতৃ-পতি 

ইহা কেন না কর বিচার ॥ 

, যে পদ ভরস! করি রক্ষা সথষ্টিশঅধিকারী 

যে পদ বাঞ্থয়ে পঞ্চানন। 

যে পদে গঙ্গার জন্ম লক্ষ্মী জানে যার মর্ম 

অহনিশি ন্মরে অনুক্ষণ ॥ 

ফ্রেব-আদি যে প্রসাদে যোগীন্দ্র ধরয়ে হদে 

মুনিগণ যে পদ ধেয়ায়। 



মনঃশিক্ষা ৷ ৫২০ 

দ্রৌপদী প্রহ্লাদ করি যে পদ হৃদয়ে ম্মরি 

দেখ কত সঙ্কট এড়ায়॥ 

যদি কর নিজ-কাজ মি হবে ধর্মরাজ 

বৃথ। চিন্ত অসার সংমার। 

কহে দীন প্রেমানন্দ চিন্ত কৃষণ-পদদম্ছ 
* ভিভূবনে শত্রু নহে আর॥ 

(৩৫) 

ওরে মন | কিছু স্মৃতি নাহিক তোমার । 

যবে গুরু কগা করি মন্ত্র দিল কর্ণ ভরি 

তাহা কেনে না কর বিচার।॥ 

পুষ্প দিয়া গুরু-পায় দেহ সমর্পিলে তায় 

সেই কালে করি অত্বসাথ। 

বয়ঃ রূপ নাম মৃত্তি সেবা অনুগতি স্থিতি 
সব তত্ব কহেছেন তোমাত॥ 

আপন চিনিয়া লহ কিসে “এ আমার” কহ 

“তোর মোর” বল কি সাহসে। 

যদি কহ অনুন্দিশ্ঠ কোথ গুরু কোথা শিষ্য 
তবে বান্ধ! যাবে কন্ম-ফীসে ॥ 

যদি বল সে দেহেতে সতত থাকিলে তাতে 
এ দ্বেহ চেতল থাকে কায়। 



৫২৮ শ্শ্রীতক্ষিরদ্বহার। 

চেতন না থাকে যৰে কে করে আহার তবে 

অশন নহিলে দেহ যায়।॥ 

তবে শুন তার মন গোগিকার ভাব 

কৃষ্ণ সুখে কল আচার। 

বেশ-ভূষাদি অশন কৃষ্ণে সব সমর্পণ 
দেহে আত্মসুখ নাহি তার॥ ৰ 

এখানে সেখানে এক ভেবে দেখ পরতেক 

বিনা ভাবে সকলি অন্যায় । 

প্রেমানন্দ কহে মন ভাবে ডুব অনুক্ষণ 

ভাবে সিদ্ধি সর্বত্র সর্ব্থায়॥ 

(৩৬) 

এ মন | ঘর ছাড়িলে কি তরে। 

যত পশুগণ, তে কেনে তরে না, বনেতে যাহারা চরে॥ 

আহার তেজিলে, যদি হরি পাই, বিচারি কহ না ভাই। 

যত ফণিগণত তে কেনে তরে না, ভক্ষণ যাহার বাই। 

ন। ভঙ্গিয়৷ যদি, বেশ ধরি পাই, অভাব থাকিত কারে। 

রাখালে মিলিলা, প্রলম্ব তে কেনে, বাছিয়৷ ফেলিল তারে ॥ 

সাধন ভজন, কথায় কহিছত অস্তর রাখিছ কা'তে। , 

সরম রাখিতে, তর্ম করিছ, ধরম ডুবিল তা'তে ॥ 

প্রেমের আচার, লোকের প্রচার, মদনে মাতিছ সুখে। 

যাহার পরশে, সে প্রেম বিনাশে, তাহারে ধরিছ বুকে ॥ 



মন:শিক্ষা। 

্-ভাব ছাড়িতে, যদি না পারিছ, 

কহে গ্রেমানন্ৰ, 

যেই কুলে কেন। 

কপি-কুলে ধন্য, 

বাক্স হইয়া 

দত্যের ওরাস, 

ব)কশস্তস্তেতে, 

গাল হইয়া, 

বশ না কি কুল, 

দেখ না কেমন, 

জাতি কুলাচারে, 

একৃষ-শজনে, 

বহে প্রেমানন্ন, 

দেখ ভবরোগ, 

কত না ঝারছ, 

এ সব ওবধি, 

৩৪ 

(৩৭) 

জনম না হয়, 

বীর হনুমান, 

বিভীষণ বৈসে, 

প্রহ্থনাদ জনমি, 

গকট মৃহরি, 

মিতাপি করিল, 

বিছুরের ছিল, 

সাধন করিল, 

তবে ক করিল) 

সবে অধিকারী, 

যে করে গরব, 

(৩৮) 

প্রসাণ-ভনণ, 

পান কর তবু, 

৫২৯ 

তে কেনে ভাড়িছলোকে। 

স্ব-ভাব না গেলে, ভরমে নাণিবে তোকে ॥ 

এ মন | কি করে বরণ কুল। 

কেবল ভকতি মূল ॥ 

শ্রীরাম-ভকতরাজ। 

ঈশ্বর-সভার মাঝ ॥ 

ভুবনে রাখিল যশে। 

হইল। ধাহার বশে॥ 

গুহক চগ্ডাল-বর। 

খাইল তাহার ঘর॥ 

গোকুলে গোপের নারী। 

সেহরি যে ভজে তারি॥ 

ঝুলের গরব নাই। 

নিতান্ত মুরখ ভাই ॥ 

এ মন ! বিচার কেন না চাও। 

তে কেনে ঘুচে না, কত না গুবধ খাও 
চপণ-ধৌত জল। 

ধাতুতে নাহিক বল॥ 



৫৩৯ শ্রাশ্রীভক্তিরতব-হার। 

জিহ্বার পরশে, যে হরিনামেতে, প্রেমেতে ভাসায় তনু। 

সে নাম লইয়ে। আর্দ্র না হইলি, লোহার পিও সে জন 

ভাবিয়া দেখ না, ওষধে কিকরে, কুপথ্য ছাড়িতে নারো। 
কুপথ্য থাকিলে, রোগ না ছাড়িবে, অরুচি বাড়িবে আরো। 

অন্ুপান জানি, ওঁধধি খাও তো, * রোগের দমন হবে। 

এখনো তা যদি, বুঝিতে নী পার, তবে সে বুঝিবে কবে। 

ক্ুধাটি বাড়য়ে।. রুচিটী জনমে, খাইতে আনন্দ-জল। 

কহে প্রেমানন্দ, তবে সেজানিহ, ওষধি-ধারণ-ফল ॥ 

(৩৯) 

ওরে মন ! কি লাগি সন্দেহ কর ভাই । 

ব্রজভূমি বৃন্দাবন যমুনা-গুলিন বন 
কৃষ্ণের বিহার এই ঠাই ॥ 

সাক্ষাতে দ্বাদশ-বন আর গিরি-গোবর্ধন 

আর স্থান গোকুল যাবট। 

প্রীকষ্চ-মানস-নদী নন্দীশ্বর-পুর আদি 
দানঘাটি তরু-বংশীবট ॥ 

ইহ! দেখি কহ পাছে আর বৃন্দাবন আছে 
কোথ। আছে আর নিরূপিতে। 

দেখিয়া নহিল দঢ় যে না দেখ তাই বড় 
কিবা ভজ না পারি বুঝিতে ॥ 



মনঃশিক্ষা। ৫৩১ 

মি চিন্তামণি যেই ভাবের গোচর সেই 

কেব৷ কথি দেখল সাক্ষাতে। 

নে এশ্বরধ্য যত কে অন্ত করিবে তত 

বেদ-বিধি না পারে কহিতে ॥ 

(দি আর বুন্দাবন থাকে থাকুক ওরে মন 

দেখ এই অতি পরিপাটি। 
কষ গোপ-অভিমান চিন্তামণি যেই স্থান 

কীহা তাহা কাদা ধুল। মাটি ॥ 

গো-পোহন বালা-খেল। গোচারণ গোষ্ঠলীল। 
গোপ-গোপী-সঙ্গে যে বিহ!র। 

দান নৌকা পুষ্প-তোল। মধুপান পাশ।-খেল। 
জল-ক্রীড়। বংশী-চৌধ্য আর ॥ 

দ্যা-পৃজ। দোল হোলি যে করিল৷ রাস-কেলি 

বন-বিহারাদি এই ধামে। 

এই ত সাধ্য সাধন ইহাতেই ডুব মন 
একও ন1! কর বিশ্রামে ॥ 

এই নন্দম্থুতে প্রীত এই ধামে সুনিশ্চিত 

এই বৃষভানুজার পায়। 

ললিতা-বিশাখা-মাি সবীর অনুগ! সাধি 

প্রেমানন্দ আর নাহি চায়॥ 



৫৩২ শ্রীপ্্ীতক্কিরতু-হার। 

(৪০) 

ওরে মন! সবী-ভাব ধরিয়া অন্তরে । | 

রাধাকৃষ্ণ-লীলা-্সেব! হাঁহ-্রপ রাত্রি-দিবা 

চিন্ত__না হইও অবসরে ॥ | 
যমুনা-্পুলিন বনে শ্রীকৃষ্-সঙ্কেত-স্থানে 

বংশীবট এ ধীর-সমীরে | 

কদশ্ব-কুন্থম-্বনে বৃন্দাবন গোবদ্ধনে 

নিধুবন নিকুঞ্জ-মন্দিরে ॥ 

যে সময়ে যেব লীলা যে রস-কৌতুক-খেল। 
শ্রী্ুর-মঞ্জরী-অন্ুগতি। 

তান্ল চামর-ব্যজ ঘনসার মলয 

কর বাস-ভূষণ-সেবাদি ॥ 
ললিতাদি সখীগণ বেষ্টিত সে দুইজন 

হাস্যরস সুবেশ-ভূষণে। 
প্রেমানন্দ কহে মন এ আনন্দ অনুদ্গণ 

এই শোভ। কর নিরীক্ষণে ॥ 

(৪১) 

এ মন! তু বড় কলির তৃত। 
কর বলজারি, শূন্যে দিয়া বাড়ি হাসয়ে তপন-নুত॥ 

ভূতের বাপের,  শ্রাপ্ধীকরনিতি, তৃতের বেগার খাট? 

লাজ নাহি মুখে, কাল কাট স্থখে,  চলিছ যমের বাট॥ 



মন:শিক্ষা । 

কামিনী কাঞ্চন, হাদয়-রঞ্জন, 

পিকে তোমার, কি দশ! ঘটিছে, 

চীরামী নরকে, যাবে একে একে, 
কপালের জোর, বড় বটে তোর, 

রথ বর্ববর, সুযুকতি ধর, 
কহে প্রেমানন্দে ' মনের আনন্দে, 

৫৩৩ 

তাহাতে মগন থাক। 

তার কিছুরোজ রাখ ॥ 

পথ পার্ষাণ প্রান 

বাহছুরী ভবে হায় ॥ 
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(৪২) 
ভাইরে! ভজ গোরাঁটাদের চরণ । 

এ-তিন-ভুবনে আর দয়ার ঠাকুর নাই 
গোরা বড় পতিত-গাঁবন ॥ 

হেন অবতারে যার নূহল ভকতি-লেশ 

বল তার কি হবে উপ|র। 

রবির কিরণে যার আখি পরসন্ন নৈল 

বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায় ॥ 

হেম-জলদ কায় প্রেমধার! বিষয় 

করুণাময় অবতার । 
গোরা-হেন প্রভু পেয়ে যে জন শীতল নৈল 

কি জানি কেমন মন তার ॥ 

কলি-ভবসাগরে নিজ-নাঁম ভেল! করি 

আপনে গৌরাঙ্গ করে পার। 
তবে ষে ডুূবিয়া মরে কে তারে উদ্ধার করে 

এ শ্রেমানন্দের পরিহার ॥ 



৫৩৪ শ্রীশ্ীতত্তিরত্ব-হার। 

(৪৩) 

ভজভ্' রে মন, নন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে। 

ছুলহ মানুষ", জনম সংসঙ্গে, তরহ এ ভনসিন্ধু রে॥ 

শীত আতপ, বাত বরিখখ এদিন যামিনী জাগি রে। 

বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুর্জন, চপল-ম্খ-লব লাগি রে। 

এধন-যৌবন, . পুত্রপরিজন, ইথে কিআছে পরতীতরে। 
কমল-দল-জল, জীবন টলমল, ভজভ্ হরি-পদ নিত রে। 

শ্রবণ বীর্তন, স্মরণ বন্দন, পাঁদ-সেবন দাসী। 

গুজন সখীজন,  আত্ম-নিবেদন, গোবিন্দ-দাস অভিলাধী॥ 

(৪৪) 

ভজ মন! সতত হইয়া নিরদন্। 
“রাধা” -পকৃষণ” পরম-স্খ-দায়ুক 

রলময় পরমানন্দ ॥ 

চঞ্চল-বিষয়-বিষ র স্থখ মানি খাওসি 

না জানসি ইহ অতি মন্দ । 

গরকালে বিকট মরণ-ছুখ দেয়ৰ 

বুঝহ অবহি কর অন্ধ ॥ 

মোরে দুখ-ভাগী করণ নহে সমুচিত 

তো হাম জনমক বন্ধু । 

নিজ-দুখ জানি অবহি' শরণ করু 

ও-ছু'হু করুণার সিন্ধু॥ 



মনঃশিক্ষা । ৫৩৫ 

€ও-পদ-পন্ক জ- প্রেম-ম্ধ। পিবি 

দূর কর নিজ-দুখ-কন্দ। 
রাধামোহন কহ তেজহ মিছই মোহ 

যৈছে নহত নিজ-বন্ধ ॥ 

(৪৫) 

ভজ মন! নন্দকুমার | 

ভাবিয়া দেখহ মন! গতি নাহি আর॥ 

ধন জন পুত্র কন্তা কেবা৷ আপনার । 

অতএব কর মন হরি-পদ সার ॥ 

কুসঙ্গ ছাড়িয়া! সদা সংসঙ্গে থাক। 

গরম নিপুণ হৈয়! নাথ বলি ডাক ॥ 
তার নাম-লীলা-গানে সদা হও মত্ত। 

সে চরণ-ধন পাবে হইবে কৃতার্থ ॥ 

কহে আত্মারাম মন ! কি বলিব তোরে। 

সংসার-যাতন! আর নাহি দিও মোরে ॥ 

(৪৬) 

তেজ মন! হরিবিমুখন্কে সঙ্গ । 

যাক সঙ্গহি কুমতি উপজতহি 
ভজনাহ' পড়ত বিভঙ্গ ॥ 

সতত অসত-পথ লেই যো যায়ত 
উপজত কামিনী-সঙ্গ | 



৫৩৬ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

শমন-দূত পরমায়ু পরীখত 
দূরহি নেহারত রজ ॥ 

অতয়ে সে হরিনাম সার পরম মধু 

পান করহ ছোড়ি ওঙ্গ। 

কহ মাধো হরি- চরণ-সরোরুহে 

মাতি রহ জন্গু ভূঙ্গ ॥ 

(৪৭ ) 

আরে ভাই | বড়ই বিষম কলিকাল। 

গরলে কলস ভরি মুখে তার ছুগ্ধ পৃবি 
তৈছে দেখ সকলি বিটাল ॥ 

ভকতের বেশ ধরে সাধৃপথ নিন্দা করে 

গুরু-দ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ। 

গুরু-পদে যার মতি খাট” করায় তার রতি 

অপরাধী নহে গুরু-নিষ্ঠ ॥ 

প্রাচীন প্রবাণ পথ তাহ দোষে অবিরত 

করে ছুষ্ট-কথার সঞ্চার । 

গলা-জল যেন নিন্দে কৃপ-জল যেন বন্দে 
সেই পাগী অধম' সবার ॥ 

যার মন নিরমল তারে করে টলমল 
ছু অবিশ্বাসী ভকত পাষগড। 



মনঃশিক্ষ। | ৫৩৭ 

হেতু সে খলের সঙ্গ মৃদ্ুমতি করে অঙ্গ 

তার মুণ্ডে গড়ে যেন দণ্ড ॥ 

কাল-ক্রিয়া লেখা ছিল এবে পরতেক ভেল 

অধমের শ্রদ্ধা বাঁড়ে তায়। 

নরোত্ম-দ!স কহে এ জনার ভাল নহে 

এরাপে বঞ্চিল বিঁহ তায় ॥ 

(৪৮) 

ভজ শাই! চৈতন্য নিত্যানন্দ। 

ঘুচিবে সকল জ্বাল পাইৰে আনন্দ ॥ 

বদন ভরিয়। ভাই! বল হরিবোল। 

আপনে বৈষ্ণবগণ ধরি দিবে কোল ॥ 

মিনতি করিয়া কহি শুন সব্বজন|। 

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীল। করহ ভাবনা ॥ 

এমন জনম ভাই! না হইবে আর। 

শ্যামানন্দ কহে কেহ নহে আপনাগ॥ 

(৪৯) 

বণবদহরি। ছদ্রনা করিহছ,। বিপদে ব্েল দেশ । 

এ তত্বজানিয়া আগে পলাওল, শ্রবণ দশন কেশ॥ 

তার পাছে পাছে, লোচন বচন, তার! ছুই দিস ভঙ্গ। 

'মোর মোর করি, রাত্রি-দিন মরি) যগ-দূতে দেখে রঙ্গ ॥ 



৫৩৮ শ্ীশ্রীভক্তিরতু-হার। 

সুন্দর নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, বিষম যমের থানা । 

নে দিবস, বংসর গণিছে,র কোন্ দিনে দিবে হান ॥ 

এই পুত্র বধু. যতনকরিছ,  সকলি নিমের তিতা। 

মরণ-সময়ে, হাতে গলে বান্ধি, মুখে জ্বালি দিবে চিত|। 

বদন ভরিয়া, “হরি” না বলিলা, শমন তরিবে কিসে। 

দাস-লোচন, কহিয়। ফারাক, মরিছ আপন-দোষে॥ 

(৫০) 

বুঢ।! তুমি কি আর গরব ধর। 

এ ভবসংসারণ) সাগর তরিতে, “হরিনাম” সার কর ॥ 

পাকিল কুম্তল, গায়ে নাহি বল, কীকালি হৈয়াছে বাঁকা। 

হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি নুড়ি পড়িবারে শঙ্ক। ॥ 

সন্ধ্যায় শয়ন, কাস ঘনেঘন, স্ঘনে ডাকিছে গল! । 

মুপিত নয়ন, ঘুচাইয়! দেখ, উদিত হৈয়াছে বেল। ॥ 

শ্বাস যেরোধন, লঘি, ঘনেঘন, সঘনে পিবহ পাশী। 

অতয়ে বদন, ভরি বল “হরি”, দাস-ব্লরাম-বাণী ॥ 

(৫১) 

ভজ ভজ হরি।  মনদৃঢ় করি, মুখে বোল তার নাম। 
ব্রজেন্্র-নন্দন। গোগী-প্রাপধন, তুবনমোহন শ্যাম ॥ 



মনঃশিক্ষা। ৫৩৯ 

কখন মরিবে, কেমনে তরিবে, বিষম-শমন-্ডাকে। 

যাহার প্রতাপে, ভূবন কাপয়ে, নাজানি মর বিপাকে॥ 

কুল ধন পাইয়া, উনমত হইয়া, আপনাকে জানে বড়। 

শমনের দূতে। ধরি পায়ে হাতে, বান্ধিয়া করিবে জড় ॥ 

কিবা যতি সতী, কিবা নীচ-জাতি, যেই হরি? নাহি ভজে। 

তবে জনমিয়া,  ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,. রৌরব-নরকে মজে ॥ 

দাস-লোচন, ভাবে অনুক্ষণ, মিছা ই জনম গেল। 

হরি? না ভজিনু, বিষয়ে মজিন্ত, হাদয়ে রহল শেল॥ 

(৫২) 

নর! হরিনাম। অন্তরে অছু ভাবহ, হবে ভব-সাগরে পার। 

ধর রে শ্রবণে নর, হরিনাম সাদরে, চিন্তামণি উহ সার॥ 

যদি কৃত-পাপী, আদরে কতু মন্ত্রক, রাজ শ্রবণে করে পান। 

আকৃষ্চৈতন্য বলে, হয় তছু দুর্গম-) পাপ-হাপ সহ ত্রাণ। 

করহ গৌর-গুরু-১. বৈষ্ব আশ্রয়, লহ নর! হরিনাম-হার। 
সংসারে নাম লই, স্থৃকৃতী হইয়। তরে, আপামর ছুরাচার ॥ 

ইথে কৃতবিষয়-, তৃষ্ণ পু" নামহারা, যে! ধারণে শ্রম-ভার | 

কুতৃষ্ণ জগদা- নন্দ-কৃত কলাষ। কুমতি রহল কারাগার ॥ 

(এই পদটার মধ্যে পৃজ্যপাদ শ্রীল-পদকর্তা-মহোদয় কিরূপ কৌশলে 

“হরেকৃষ্ঃ”*মহামন্্র স্নিবি্ই করিয়াছেন, তাহ! পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।) 



শ্ীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। ৫৪০ 
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মনঃশিক্ষা | ৫৪১ 

( ৫৩) 

ব্রজেন্দ্র-নন্দন, ভজে যেই জন, সফল জীবন তার। 

তাহার টপগা, বেদে নাহি সীমা, ত্রিভূবনে নাহি আর ॥, 
এমন ধা, নাভজি মানব, কখন মরিয়। যাঁবে। 

সেই মে অধমে, . প্রহারবে যমে,. রৌরবে কুমিতে খাবে ॥ 

তার পর আন, পাগী “।হ ছার, সংসারজগত-মাঝে | 

কোনো কালে তার, গতি নাহি আর, মিগাই লসিছে কাজে 

লোচন-দাস, ভপতি-শাশ, হরি-গুণ কহি লেখি। 

হেন রস সার, . মতি পাঠি যার, তার মুখ নাঠি দেখি ॥ 

(৫8) 

প্রম করুণ, পনুঁদু্গ*ন,। . শনতাই” “গৌরচন্গ। 
সব-অবতার-, সাব শিরোমাণ, কেবল আণন্দ-্কন্ন ॥ 

ভজ ভজ ভাই, “চেতনা নিতাই”, স্বট বিশ্বাস করি। 

বিষয় ছাড়য়।, সের/'স এজিয়া, মুখে বল হিরি হরি। 

দেখ ₹রে ভাই, ভ্রিতুবনে পাঠ). এমন দয়ালু দাতা । 

শুক পাখী ঝুরে, পাষাণ বপরে, শুনি বার গুণস্গাথ ॥ 

'সারে মঙ্জিয়া, রাহল। পড়িয়া) সে পদে নহিল মাশ। 

আপন-করম, ভূগ্জায়ে শমন, কহয়ে লোচনস্নাস ॥ 

(৫৫) 

শ্কুষ্চৈতন্য বলরাধ নিত্যানন্ন 

পারিষদন্সঙ্গে অবতার। 



৫৪২ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

গোলোকের প্রেমধন সবারে যাচিয়। দিল 

না লইগু মুই ছুরাচার॥ 
আরে পামর মন! বড় শেল রহল মরমে। 

হেন সঙ্ধীর্তন-রসে ত্রিভুবন মাতল 

বঞ্চিত মো-হেন অধমে ॥ 

স্ীথর-বৈষণব-প- কল্পতরু-ছায়! পায়! 
সব জীব তাপ পাসরিল। 

মুই অভাগিয়! বিষ- বিষয়ে মাতিয়। রৈনু 

হেন যুগে নিস্তার না হৈল॥ 
আগুনে গুড়িয়া৷ মরে! জলে পরবেশ করো! 

বিষ খাইয়া মরে? মো পাপিয়া। 

এইমত করি যদি মরণ ন| করে বিধি 

প্রাণ রহে কি সখ লাগিয়া ॥ 

এহেন গৌরাঙ্গ-থণ না করিলাম শ্রবণ 

হায় হায় করিয়ে হুতাশ। 

“হরে কৃষণ”-মহামন্ত মুখ ভরি না লইলাম 
জীবন্মত গোবিন্দ-দাস। 

ইতি মন£শিঙ্গ! সমাপ্ত। 



ভোগমালা বা চৌধন্ট্র-মহান্তের ভোগ-পদ্ধতি। ৫3৩. 

ভোগমালা 
বা 

চৌষটি-মহান্তের ভোগ-পদ্ধতি। 

ভোগের স্থান প্রথমে ঝাড়, দিয় ভালরূপে পরিষ্কার করিয়। 
পরে জল-গোবোর দিয়! ধুইয়! বা গঙ্গাল ছিটা! দিয়। শুদ্ধ করিয়। 
লইতে হয়। ভোগমালার মানচিত্রানুসারে স্থানে স্থানে সকলের 
বসিবার জন্য পরিমাণমত নূতন ধৌত বস্ত্র ব্ছাইয়। আসন 
করিয়। দিতে হয়; এ বস্ত্রে আন্দাজ একহাত অন্তর অন্তর এক 
একটা করিয়৷ ভাজ দিতে হয়, যেন প্রত্যেককে পুথক পৃথক 
আসন দেওয়া হইল; অথবা কুশাসন বা অন্যরূপ ভাল আসন 
গাতিয়৷ দিলেও ভাল হইবে; তবে কুশাসন পাতিলে বিবার 
পক্ষে আরামপ্রদ হয় না বলিয়া তছুপরি আবার নৃতন ধৌত বন্ত্রও 
পাতিয়। দিলে ভাল হয়। আসন-বস্ত্রের উপর গঙ্গাজল ছিটাইয়া 
দিয়! উহ শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ছোট টুকুর! কাগজে প্রত্যেকের 
নাম পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়া ধার সেই আপনের উপর দিতে হয়। 
কেহ কেহ মাতৃ ও প্রিয়াবর্গের আসন একটু পৃথক্ স্থানেও নির্দেশ 

করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা না করিলেও দোষের হয় না। 
উৎকৃষ্ট চিড়া ভালরূপে ধুইয়া ও ভিজাইয়া, তৎসহ একটু 

ঘৃত, মধু, এলাচগু'ড| ও কর্পূর মিশাইয়! লইয়। এ চিড়! প্রত্যেক 
মালসায় পরিমাণমত দিয়া দিয়! তাহাতে দধি দুষ্ধ পীর কলা চিনি 



৫৪8৪ শ্রীশ্নভক্কিরতু-হার। 

মালপুয়া লুচি পুরী শিষ্দ্রবা ও কলমূল দিয়া প্রথমে মালনাঞচলি 
সাজাইয়া লইতে হয়। কিন্তু সামর্থ্য থাকিলে, কেবল পাকীদ্রবা 
অর্থাৎ মালপুয়া, লুচি, পুরি, মিষ্টদ্রব্য, দধি, ক্ষীর ও উৎকৃষ্ট ফল- 
মূল দিয়া মালসাগুলি সাজাইতে পারিলে আরও বেশ ভাল হয়। 

অনন্তর প্রত্যেক আসনের সম্মুখে এক একটী করিয়া এ মালসা 
ধরিয়া দিতে হইবে । মধ্যস্থলে শরাধাকৃষ্ণের ক্মাসনের সম্মুখে 
একটা বড় পাত্রে করিয়৷ ৮।১০টী ব। তদধিক মালসার মত সব দ্রবা 

দিতে হয়। সক্ষম হইলে, প্রত্যেক মালসার সঙ্গে পুরুষের জন্য এক- 
খানি করিয়া ধুতি-উড়ানি বা শুধু ধুতি এবং স্ত্রীগণের জন্য একখানি 
করিয়। শাড়ী দিতে পারিলে ভাল হয়; অসমর্থ হখলে ইহার কিছু 

করিতে হয় না। মাটীর বা পিতলের গেলাসে করিয়া পানীয় জল, 
খুব ছে!ট পাতায় ব1 রেকাবে করিয়া এক খিলি বা ছু'খিলি সাজা 

পান এবং দস্ত-শোধনের জন্য খড়িক। প্রত্যেক মালসার সঙ্গ 

দিতে হয়; একটী ছোট পাতায় করিয়া মাল্য-চন্দনও দিতে হয়। 

পঞ্চতত্বের স্থানে প্রত্যেকের জন্য একটী করিয়া পৈতাও দিতে 

হয়। প্রত্যেক নালস|র সঙ্গে ক্ষমতামত কিছু দক্ষিণা আসনোপবি 

দিতে হয়। সকলের চরণ ধৌত করিয়া দিবার জন্য পুথক্ 
একটী স্থানে একটা বড় পাত্রে জল ও ৪1৫টা পিতলের ঘটা রাখিতে 
হর এবং ভেজনান্তে আচমনের জন্যও অন্য একটা স্থানে ঠিক 
এবপে জল রাখিতে হয় 3 অসুবিধা ব| অসমর্থপক্ষে এই পাদ্য ও 

আমনের জল শ্ল্প পরিমাণে রাখিয়া তাহাই মানসে অধিক 

পরিমাণ কল্পনা করতঃ যথাকালে উহা! নিবেণন করিতে হয়। 



ভোগমাল! ব| চৌষটর-মহান্তের ভোগ-পদ্ধতি | ৫6৫ 

সর্বাগ্রে করযোড়ে সকলকে সদৈন্যে ও সাদরে আবাহন পূর্ববক 
মানসে শ্রীঃরণ ধোয়াইয়। মোছাইয়া পরে আসনে উপবেশনের 

জন্য প্রার্থন। করিতে হইবে। তৎপরে সকলের যথাবিধি পুজ। 
করিয়া নিমনলিখিত-রূপে ভোগ দিতে হইবে। ভোগের সময়ে 

ভোগ-আরতি কীন্তন করিতে হয় ( এ কীর্তনের পদ ছুইটী ৪২১ 

হঈতে ৪২৫ পুষ্ঠ। পর্যান্ত দরষ্টব্য )। অগ্রে শ্রকৃষণের ভোগ নিবেদন 
করিতে হইবে ; তদন্তে এ প্রসাদ শরাধারাণী ও তীয় সখীবৃন্দফে 

নিবেদন করিতে হইবে । অনন্তর গ্ররুবর্গ ব| পুরীবর্গ, ভারতীবর্গ 
ও পিতৃবর্গের ভোগগুলি গ্রথমে শাকৃষে নিবেদন করিয়া, এবং 

ইচ্ছা হইলে তৎসহ শ্ররাধ-কৃষ্ের প্রসাদ কিছু মিশাইয়া, এ 

প্রসাদ তাহাদের সকলকে নিবেদন করিতে হইবে। তংপরে 

গৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রামদ্বৈতৈর ম্বম্ব-ভোগগুলি 

তাহাদিগকে পৃথক পৃথক নিবেদন করিতে হইবে। অনন্তর 

মাতৃবূর্গর ভোগগুলি প্রথমে শ্রীকষে নিবেদন করিয়া, পরে 

তাহাদের স্বন্ব-পতিকে নিবেদন পৃর্বক, সেই প্রসাদ তাহাদিগকে 
নিবেদন করতে হইবে । তৎপরে প্রিয়াবর্গের ভোগখলি প্রথমে 

উহাদের স্বন্ব-পতিকে নিব্দেন করিয়া, এবং ইচ্ছ। হইলে তৎমহ 

স্বন্ব-পতির প্রসাদও কিছু মিশাইয়া, সেই প্রসাদ তাহাদিগকে 

নিবেদন করিতে হইবে। অনন্তর শ্রীগাধর-পগ্ডিতগোম্বামী 
ও শ্ত্রীবাস-পপ্ডিতের ভোগ প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহা প্রভুকে 
নিবেদন পূর্বক সেই প্রসাদ তাহাদিগকে নিবেদন করিতে 
হইবে। তৎপরে অবশিষ্ট আর সকলের ভোগ দামর্থানুসারে 



৫৪৬ শ্রীশ্রীতক্তিরতু-হার। 

গৃথক্ পৃথক্ বা একসঙ্গে প্রথমে মহাপ্রভূকে নিবেদন পূর্বক সেই 
প্রসাদ তাহাদিগকে নিব্দেন করিতে হইবে। সকলের ভোগ ব 
ভোজনাস্তে আচমনার্থে 81৫টা ঘটা ও একটা বড় পাত্রে জল দিয়। 
পরে মুখ-শুদ্ধির জন্য পাণ-গ্রহণ করিবার প্রার্থনা জানাইতে 

হইবে । অনম্তর মহা-নীরাজন ব! আরাত্রিক করিতে হইবে । তদন্তে 

অনুষ্ঠানকারী সাধ্যানুসারে ভোগ-দর্শনী দিয়া ভোগ-দর্শন ও প্রণাম 

পূর্বক কৃতকৃতার্থ হইবেন ; তৎকালে উপস্থিত ভক্তগণ ও অন্যান্য 
দর্শকগণও প্রণাম করিয়া এবং আরাঝ্িকের শঙ্খ-জল প্রাপ্ত হইয়া, 
দীপের আতঘ্রাণ ও উত্তাপ গ্রহণ করিয়। এবং এ বিরাট ভোগ দর্শন 
করিয়! ধন্য হইয়। থাকেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে দর্শকবান্দরও 

স্বন্য-ক্ষমতানুসারে কিঞ্চিৎ ভোগ-দর্শনী দিয়াই প্রণাম করা কর্ধবা, 
যেহেতু তাহাতে তাহাদের নিজেদেরই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। 

অনুষ্ঠানকারী স্বীয় দীক্ষাগ্ুরু ও শি্ষাগ্ুরুদেবের জন্য মূল-পঙ্গতের 
বহির্ভাগে বা স্থবিধামত অন্য কোনও উৎকষ্ট স্থানে আসন প্রদান 
পুর্বক সমস্ত ভোগের প্রসাদ ও অধরামৃত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয় 
তাহাদিগকে নিবেদন করিয়া দিবেন । তৎপরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ 
ও অন্য সকলকে বিরাট-ভোগের মহাপ্রসাদ বিতরণ পূর্বক তাহা 
দিগকে পরমানন্দিত ও কৃতকৃতার্থ করিবেন এবং নিজে উৎসব- 

সমাপ্তির পূর্বব গর্য্যস্ত উপবাসী থাকিয়া সর্বশেষে এ গুরুদেবগণের 
প্রসাদই পাইবেন । 

মহান্তগণকে সেই দিনই বিদায় দিলে ভোজনান্তে বিশ্রামা- 
ভাবে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইবে বলিয়। বিশ্রামার্থে তাহাদিগকে 



ভোগমাল! বা চৌধধ্রিমহান্তের ভোগ-দদ্ধতি। ৫৪৭ 

সে দিন রাখিয়া, রাত্রে কিঞিং জলযোগ-প্রদাদ নিবেদন পূর্বক 
শয়ন করাইয়।, পরদিন প্রাতে বিদায় দেওয়। ভাল। মহান্ত- 

বিদায়ের পদ কীর্তন করিয়। এই বিদায় ণিতে হয় ( এ পদ ৪৪৯ 

ঠায় ত্রষ্টব্য )। কীর্তনকালে নৃতন একটা হাড়ীতে দধি, দুগ্ধ 

ও হলুরদ-মিশ্রিত জল পূর্ণ করিয়া, তাহার মুখে এ জলে ভিজান 
একখানি নৃতন গামছ। ও একটা আব্রশ।র দিয়া, এ হাডীটী মাথায় 
করিয়। কীন্ঠন-স্থলে আনয়নপূর্ববক এরূপে মাথায় রাখি়াই কীর্ন- 

নের সঙ্গে সঙ্গে থুরিতে হইবে ও যখন “ভূমিতে ফেলিল ভাগ 
আছাড় মারিয়া” এই অংশটুকু কীর্ঠন হইবে, তখন এ হাড়ীটা 

সেইখনে আছাড় মারিয়। ফেলিতে হইবে; তংকালে সকলে 

এ পবিত্র জল পান ও মস্তুকে ধারণ করিয়। কৃতার্থ হইবেন। 
ইতি তে:গমালা ব| চৌধটি-মহান্তের ভোগ-পদ্ধতি সমাপ্ত। 

পরী নষ্ট প্রহরাদি-সন্কীর্তনমহীযজ্ঞের পদ্ধতি । 

ইহ| বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, কলিকালে হপিনাম- 

স্বীর্তন-রূপ মহাযজ্ঞই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও সাগতি'লাভের একমাত্র 

পরমোপায়। গ্রচৈতন্তভাগবত আদিখণ্ড ১২শ অধ্যায়ে দেখ ঘাঁয়, 

শরমন্হরতু পতপন-িশ্রকে বলিতেছেন :- 

কলিধুগ-ধর্ম হয় নাম-সন্কীর্তন। 

চারি যুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ ॥ 



৫৪৮ শ্রীষ্রীতক্তিরত্রহার। 

তথাহি শ্রীমপ্তাগবতে (১২1৩1৫২)-- 

কুতে যদ্ধযায়তো বিষুর ত্রেতায়াং যজতে| মধৈ: | 

ঘ্বাপরে পরিচর্ধ্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-বীর্তনাৎ ॥ 

অর্থাৎ সতাযুগে শ্রীবিষুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যন্ত দ্বারা তদীয় অর্চনা 
করিয়। ও দ্বাপরে তদীয় সেবা করিয়! যে ফল লাভ হয়, কলিধুগে একমাত্র 

হরি*মন্থীর্তন দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়! থাকে। 

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সা'র ] 

আর কোনে ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥ 

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে। 

তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ 

শুন মিশ্র! কলিধুগে নাহি তপ যন্ঞ। 

যৈই জন ভঙ্জে “কৃষ্ণ”, তার মহাভাগ্য ॥ 

সাধ্য-সাঁধন-ততব ষে কিছু সকল। 

ইরিনাম-সন্থীর্ভনে মিপিবে সকল ॥ 

প্রীচেতমঘচরিতীচৃণ্তে বলিয়াছেন £-- 

চৈতম্ব-গোলাইর এই তব্ব-নিরপণ-_। 

বয়, ভগবান্ তেহো ব্রজ্ন্ত্নন্দন ॥ 

সম্কীর্ুন-প্রবর্তক শ্রীরুষ্চৈতগ্থ | 

সন্কীর্তন-যজ্ঞে তীরে তজে সেই হস্ত ॥ 

সেই ত সুুমেধা, আর কৃবুদ্ধি সংসার। 

সর্বজ্ঞ হৈত কষ্ণনাম-বজ্ঞ সার ॥ আদি ২পঃ। 

কলিক!লে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার। 

নাম হেতে হয় সব জগত-নিম্তার ॥-- আদি ১৭ পঃ। 



শু এমষ্টপ্রহরাদি-সঙ্কীর্তনমহা যজ্ঞের পন্ধতি। ৫৪৯ 

বৃহারদীয়পুরাণে বলিয়াছেন :-_ 

হরের্নাম হরেনাম হরেন্নাীমৈৰ কেবলং। 
কলৌ নান্ত্েব নাস্ত্েব নাস্তেব গতিরন্যথ॥ 

অর্থাং কলিকলে একমাত্র হরিনামই সর, একমাত্র হরিনামই মার, একমা 

চিনামই সার। কলিতে হরিনাম ভিন্ন আর অন্ত গতি নাঈ, আবাব 

বণিতেহি আর অস্,গতি নাই, নিশ্চয় বলিতছি আর অগ্ত গতি নাই 
অর্থাৎ কলিযুগে “হরিনাম” ভিন্ন যোগ, যাগ, তপ, দান, ধ্যানাদি অন্ত 
কোনও প্রকার ধর্মানুষ্ঠান দ্বার! পরম-গতি লাভ কর যায় না 

বল। বাহুল্য, নামযজ্ঞ-সংক্রান্ত পূজ। ও তোগরাগাদি সমস্ত কাগাই বিষু- 

মন্ত্রে দীক্ষিত মাল1-তিলকধাঁরী সপ্প্রদাযী বিভক্ত ব্রাহ্মণ দ্বাধা অথবা সপ্প্রদায়ী 

ত্যাগী বৈষ্ণব অর্থাৎ বাঁবাতী-মহাবাজ দ্বারা কবাইঠ হয। বিপু চিন আন 

কোনও মন্ত্রোপাসকের ছার! নামঘজ্ঞেব পৃজ|দি কধা কবান শাস্বসঙ্গ বা বিধেয় 

নহে, যেহেতু বিষুঃ5ক্ত ভিন্ন অন্ত কাহারও হস্তে শহরি কাচ ভোজন করেন 

না বা তৎকৃত সেবাদিও গ্রহণ করেন না, যথা ঞপন্নপুরাণে বলিতেছেন 

“চগালোহপি মুনিশ্রেঠো বিষুভক্তি-পরারণঃ | বিষুভক্রিশ্বিহীনস্ত 

থ্িজাইপি শ্বপচাধমঃ॥' অর্থাৎ প্বিফুভক্তিমান্ বাক্ি চণ্ডাল হইলেও 

তিনি মুনির অপেক্ষা শ্রেঠ, আর দিধুও5ক্ষিহীন ব্যক্তি বরাঙ্গন হইলে০) 

তিনি চগ্ডাল অপেক্ষাও অধম।” সুতরাং দেখ! ঘাইতেছে, পিসুলকিহীন 

ব্যক্তির হস্তে গ্রীণ কদাচ ভোগন করেন না।যেহেতু এমন কি বিপুতক্তি হীন 

্াহ্মাপকে ও শানে চণ্ডাল হইঠেও নীচ বল্গিয়। নিদেশ করিয়াছেন। 

নামষন্ত সাধারণতঃ অষ্প্রহর অর্থাৎ একদিবারার্রিব্যাগী ও চব্বিশগ্রহর 

অর্থাৎ তিনদিবারাত্রি-বাপী হইয়া থাকে। ছ।পানগপ্রহর অর্থাৎ সাতদিবা- 

রাত্রিব্যাগ্ন, বা নবরাত্রি অর্থাৎ নরদিবারাত্রি-বয।পী, বা ততোধিক" 

প্রহ্র-ব্যাগী, ব। মামব্য।পী, কিন্বাঁ এক ব| ততোধিব-বৎসরব্যাপী নামধঞ্জের 



৫৫০ শ্ীশ্রীভক্তিরক্হার। 

অনুষ্ঠানও পরিরৃষ্ট হয়। নামযন্ত কয়া অবস্ত পরম সৌভাগ্যের কথা। কেহ বা 
“রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রীরাধে গোবিষ্দ জয়।” এই নামে, ক্ছে ব| 
শ্ীকুধচৈভগ্য প্রভূ নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম 
শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥” এট নামে, কেহ বা “হরে কৃঝ হরে কৃ 

কষ কষঝ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে 

এই নাম-মহামন্ত্রে নামযন্ত করিয়া থাকেন; আবার কেহ বাঁ কেবল লীলা- 

কীর্তন করিয়॥ কেহ ব! নাম ও লীলা এই উয়ুবিধ কীর্তন করিয়। 

অর্থাৎ কখনও ব| নামকীর্ভন, কখনও বা লীলাকীর্তন এইরূপ করিয়া 

নামযজ্ঞ করিয়! থাকেন। পরস্থ ধাহার যেরূপ সন্কল্প, তাহা আধিবাস- 

কীর্তনের শেষে কীর্তন পূর্বক বলিয়া! দিতে হয়, যথা £--আজি শু 

অধিবাস, কালি হবে নাম-গান_“রাধে গোবিন্দ জয় ভ্রীরাথে 
গোবিন্দ জয়।” ইত্যাদি, অথবা কালি হবে লীলাগান অথবা কালি 

হবে নাম ও লীলাগান, কপ করি সবে মিলি করো যোগদান, 

তোমরা ক'রো যোগদান,ওহে নিতাইগোৌর-তক্তগণ ! এই আমার নিবেদন, 

তোনরা করো যোগদান, তোমরা করো ষোগদান ; বড় আনন 

হবে, তোমর! করো যোগদান গো, করো যোগদান। 

প্রাথমিক কৃত্য। 
যে স্থলে নামযজ্ঞ হইবে, তথায় পুর্ব হইতে একটা বেদী 

নির্মাণ করিতে হয়। বেদী লথা-চওড়। প্রতিদির৫ হাত করিয়াই 
করিতে হয়; তবে অসুবিধা হইলে ৩॥* হাত করিয়া করিবেন 

অথবা যেরূপ সুবিধা হয়ু অগত্যা তাহাই করিবেন। বেদীটা 
একহাত উচ্চ ও চতুক্ষোণ বা! চারিকোণ। করিয়া করিতে হয়। 

বেদীর সমস্ত স্থানটাতে মাটা দিয়া একহাত উঁচু করিয় 



প্রীপ্ীষ্টগ্রহরাদি-সন্ধীর্ভনমহাযজ্ছের পদ্ধতি । ৫৫১ 

বাধাইতে হয় ১ অসমর্থপক্ষে কেবল মধ্যস্থলে একহাত লম্বা- 
চওড়া-পরিমিত স্থানে এরূপ মাটী দিয়। একহাত উচ্চ করিয়। বাধা” 

ইতে হইবে। বেদীর চারিকোণে চারিটা খু'টা কিছু উচু করিয়া 

গুতিতে হয়। বেদীর মধাস্থলে লম্বা-চওড়া একহাত ছা জগ 

অবশিষ্টস্থান যদ্দি মাটা দিয় একহাত উচু করিয়া বাধান ন 

হইয়! থাকে, *তবে এরূপ উচ্চে এ স্থানটাকে বাশের বাখা রা ব। 

কাঠ দিয়া ঢাকিয়। লইতে হয়। বেদী কেহ কেহ পঞ্চ-ন্ঠ- 
ণাি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহ! বিহিত নহে, চতুক্ষোণ 

বেদীই শান্ত্রবিহিত। বেদীর প্রত্যেক খুঁটার কোলে মাটাতে 
একটা করিয়। জলপূর্ণ ছোট ঘট (মঙ্গল-ঘট ) দিতে হয়; এ ঘটের 

মুখে আত্রশার ও শিশ্-সমেত এক একটা ছোট্র ডাব ও গায়ে চন্দন 
দিতে হয়। বেদীটী পত্র, পুষ্প, নিশান ও শ্রাভগবচ্চিত্রপটাপদি 
দ্বার। সুসজ্জিত করিতে পারিলেই দেখিতে সুন্দর হয়। বেদীর 

খুঁটাগুলির মাধায়,একটা টাদোয়। টানাইয়। ধিতে হয়। 
একখানি নূতন কুলোয় ব! ডাল|য় মথব। পিতলের থালায় 

করিয়া বরণ-ডালা ব। বরণ-বাট। সাজাইতে হয়) উঠাতে এই দ্রব্য- 

গুলি দ্রিতে হইবে যথা £__একটু সোণা, বাপ। ৪ তাম|; ছোট 

পানীর্শাথ ১টা; গাথরের ছোট নুড়ী ১টী; একটু গ্গামৃত্তিকা; 
লাল-স্থুতা একটু; সাজান ঘ্ৃত-প্রদীপ ১টা (জ্বাল| নহে); 
অখণ্ড অর্থাৎ পরা এক-ছড়া কল! (মর্তুনান, ঠটে বা কাটালি- 
জাতীয় কল। ভিন্ন অন্য কল! নহে এবং যমজ অর্থাৎ যমকে ঝা 

জৌড়া-ঙ্গাগা কল! যেন ন! থাকে )% একখানি খুব ছোট্র কাঠের 



৫২ ্ীিরহার। 
চিরুণি, আয়না ও কাজল-নতা; মালা, ঘুনসী, আল্তা ও 
লোহার পাতা ১টা 7 গঞ্চশম্ত ; কলার খোলায় করিয়া কাজল 
একটু? চন্দন, ধান, দু্বা, পুষ্প, সিন্দুর, কাচা-হলু-বাটা। একটু; 
দি, ঘৃত, দগ্ধ; স্বস্তিক বা প্রী ( ইহা! ভিজা আতপ-চাউল বাটিয়। 

পিটুলি করিয়। তাহাতে খুব ছোট ছোট যেন মন্দিরের মত করিয়। 
গড়াইতে হয়); বন্-শুকরের দন্ত।ঘাত-মাটী একটু (ইহা ন। 

দিলেও চলিবে )। পঞ্চশন্ত স্ধান, মুগ, মাষকলাই, যব এবং 
তিল ( অথবা শ্বেত-শরিষা )। 

অধিবাসের পূর্বদিন ব। তংপূর্বেরও যথাসাধ্য স্গ্রামস্থ ও অন্থা 
গ্রামস্থ কীর্ডন-সম্প্রদায় ও ভক্তমণ্ডলীকে এবং এ এ স্থানের 

শ্ীমন্দিরে অর্থাং ঠাকুরবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়। রাখিতে হয়। 

অধিবাসের দিন কৃত্য। 
অধিবাস নামযজ্জের পৃর্বদিন রাত্রিতে করিতে হয়। 
অধিবাসের দিন প্রাতঃকালে নামযন্ঞস্থলের দ্বারদেশে দুই 

গার্থে ছুইটা কলাগাছ পুতিতে হয় ও তাহার গোড়ায় জলপুর্ ছুট 
গিতল বা মৃত্তিকা-কলস কিন্া। বড়ঘট স্থাপন করিতে হয়; এই 
কলস ব| ঘট ছুইটার মুখে আত্রসার ও শিশ, সমেত ডাব নারিকেল 
দিতে হয় এবং গায়ে চন দিয়! চিত্রিত করিয়া দিতে হয়। 
অপিচ, দড়িতে আমের পাতা ও ইচ্ছা হইলে তৎসহ ফুল গীঁথিয়! 
গাথিয়া সুবিধামত স্থানে স্থানে টানাইয় দিতে হয়। 

শ্ীমন্দির ভিন্ন অন্যত্র নামহজ্ঞ হইলে, তথায় পৃথক একটা 
উংকষ্ট স্থানে বা গৃহে প্রগিরিধারী, বা গ্রীগোপালদেব, ব| 



শ্রীশ্রী মষ্টগ্রহরাদি-সন্কীর্তনমহীযজ্ঞের পদ্ধতি । ৫৫৩ 

শ্রীনারায়ণ অর্থাৎ শালগ্রাম আনিয়া রাখিতে পারিলে খুবই 
ভাল হয়। 

পঞ্চগুড়ি দিয়া অথবা ভিজা আতগ-ঢাউল বাটিয়া৷ জাল 
গ্ুলিয়া সেই জলে চন্দন ও আল্তা মিশাইয়া বেদীর এ 
ৃর্ববোক্ত উচ্চ মধ্যস্থলে একহাত-পরিমিত স্থানে একটী অষ্টাদল- 

গর্প অঙ্কিত করিয়া তাহাতে ধান্য ছড়াইয়। দিতে হইবে। এ 

পের মধ্যভাগে ধান্যোপরি একটা চন্দন-মিশ্রিত জলপুর্ণ 
কলসী স্থাপন করিতে হইবে। এ কলমীর মুখ হইতে দু 
দিকে ছুইখানি নৃতন ধৌত বস্ত্র বা অদমর্থ-পক্ষে দুইখানি গামছা 
নীচে মাটা পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দরিয়া কলসীটাকে যেন আচ্ছাদন 
করিতে হইবে। কলশীর মুখে শিশশসদেত ডাবনারিকেল 
ও আত্মার দিতে হইবে। কলমীর গলায় মালা ও গায়ে 
চন্দন দ্বার। চিত্রিত করিয়া দিতে হয়। ইহাকে ঘট-ন্থাপন। বলে; 

এইটা হইল মূল-ঘট। বেদীর মধ্যস্থলের এ একহাত স্থান বাদ 
অবশিষ্ট উচ্চ স্থানের উপর একটা তুলদীর টব, শ্রীনগ্ভাগবত ব 
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগরন্থ ও পূর্বোক্ত বরণ-ডালাটা 

স্থাপন করিতে হয়; তথায় শ্রীতুলসী-দেবীর জন্য একখানি 

ধৌত নৃতন শাটা ও শ্রীভগবদ্গত্বরপশ্্রগ্রন্থের জনা এক 
জোড়া ধৃতি-উড়ানি বা শুধু একখানি ধৃঠি ধিতে হয়; এইরূগে 

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহা প্রভু বা গঞ্চতত্বের জন্য এবং শ্রারাধাকৃষ্ণের জন্যও 
বস্ত্র দিতে হয়। এই বস্ত্র দেওয়া সম্বন্ধে অবশ্য বাহার যেরূপ 

ক্ষমতা, তিনি সেইরপই দিবেন এবং প্রমাণ-কাপড় দিতে 



৫৫8 শ্রী শ্বীতক্তিরত্ব-হার । 

অসমর্থ হইলে, ছোট ছোট কাপড় বা গামছা দিলেও 
চলিবে। 

বেদীর পার্থে যেখানে পুজা। করিতে হইবে, সেইখানে তৎ- 
পূর্বে পঞ্চতত্বের জন্য ৫খানি পৃথক. পৃথক ভাল আসন বা 

৬হাত নূতন ধৌত কাপড়ে একহাত অন্তর অন্তর ভাজ দিয়! যেন 
৫খানি আপন এবং গুরুবর্গের জন্য ১খানি ও. শ্রীরাধাকুের 

জন্য ১খানি--মোট এই ৭ খানি আসন দিয়া প্রত্যেক আসনে 
একটা করিয়া গোট। পান, স্থুপারি, পাকাকলা ও পেতা 

দিতে হয় এবং যথাশক্তি কিছু দক্ষিণাও দিতে হয়। এ স্থানে 

পুজার জন্য আসনোপরি সযত্বে শ্রীধোল ও করতাল রাখিবেন। 
অধিবাদের দিন দিবাভাগে প্রচুর-পরিমাণে চন্দন ঘষিয়া 

ও মাল। গাঁথিয়া রাখিতে হয়। শ্রীবিগ্রহাদি থাকিলে এ মাল! ও 
চন্দন হইতে অল্প কিছু লয় সেই ঠাকুরকে অর্পণ করিতে হয় 
এবং অবশিষ্ট বেদীস্থলে পূজার জন্য রাখিতে হয়। 

অধিবাসের গ্রারস্তেই বেদীর সম্মুখে নীচুতে একটী হাঁড়ীর 
মধ্যে পিতলের বা মাটার বড় একটা প্রদীপ জবালিয়া দিতে হয়; 
উহা যেন বাতাসে নিবিয়া না যায়, তজ্জন্য এ হীড়ীর মুখে ঈষং 
আল্গ! রাখিয়া একখানি সরা দিতে হয়। ইহাকে চলিত 

কথায় নানীমুখের প্রদীপ বলে। এই প্রদীপ তখন হইতে 

সর্বক্ষণই জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে, যেন না নিবে, নিবিলে 

দৌষের হইয়া থাকে; নামযজ্ঞের পরদিন মধ্যাহ্ন নামপূর্ণ না 

দেওয়। পর্য্যস্ত উহা! জ্বলিবে। অসামধ্য-হেতু এই প্রদীপ যর্দি 



প্রীশ্রীমষ্টগ্রহরাদি-সন্্ীর্ভনমহাযন্দ্ের পদ্ধতি । ৫৫৫ 

কেহ নাও দিতে পারেন ত না দিবেন; তবে কোনরপে দিতে 

পারিলেই ভাল। 

সন্ধ্যার পর হইতে যত শীঘ্র সম্ভব অধিবাসের কার্য আরম্ত 

করিতে হয়। অধিবাসের প্রারস্তে অগ্রে বেদীস্থানে পূজা করিতে 

হয়। পুজার পূর্বে পৃজাস্থান ভালরূপে ঝাড়ু দিয়! পরিষ্কার 
করিয়। গোট্বার-জল দিয়া ব| গঙ্গাজল ছিটাইয়৷ দিয়া শুদ্ধ করিয়। 

লইতে হয়। তৎপরে পুজার জন্য শঙ্খ-ঘণ্টাদি যাহা কিছু 
আবশ্বকীর দ্রব্য এবং ভোগের জন্য ফলমূল ও গিষ্রব্যাির 

নৈবেষ্ঠ প্রস্তুত করিয়। আনিতে হয়। পূর্বোক্ত ৭খানি আসনের 
জন্য ৭ খানি নৈবেছ্ভ করিতে পারিলেই ভাল, নতৃৰা অভাবপক্ষে 

শ্রীনিতাই, শ্রীগৌর, শ্রীমদ্বৈত ও গ্ররাধাকৃষ্ণ এই চারিটী আসনের 
জন্য চারিখানি, তভাবে দুইখানি-শ্রীগৌর-পক্ষে একখানি ও 

শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে একখানি এবং নিতান্ত অভাবপঞ্গে আগোরাঙ্গ বা 

শ্রীকৃষ্ণের জন্য একখানি নৈবেগ্ভ আনিতে হইবে ; বাকী নেবে 

মানসে কল্পনা করিতে হয়। 

প্রথমে বেদীর মধাস্থলস্থ মূলঘটে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাগ্রত ও 

শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরমাদরে আধাহন করিতে হইবে, যথা 

“হে শ্রীগৌর-কিশোর ! ত্বং সপরিকরঃ ইহাগচ্ছ, ইহ হিষ্ঠ 
মম পৃজাং গৃহাণ।” এইরূপ “হে শ্রীনন্দকিশোর | হং ইতাদি”। 

অনন্তর মানসে তথায় তাহাদের আবির্ভাব কল্পন। করিবেন । তং" 

পরে পঞ্চতত্ব, গুরুবর্গ, সসখী শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও মহান্তগণকে আবাহন 

করিয়। আসনে বসিবার জন্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রথমে 



৫৫৬ শ্রীঞ্ীভক্তিরত্-হার। 

তাহাদের মকলকেই মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিতে হইবে অর্থাৎ 
মকলকেই মানসে মাল্য-চন্দন অর্পণ করিতে হইবে, কিন্ত 
তন্মধো প্রথমে শ্রীনিতাই, শ্রীগৌর, শ্লীদীতানাথ ও শ্রীকৃষ্ণকে 
মাল্য-চন্দন অর্পণ করিয়। সেই শ্রীকৃষ্*-প্রমাদী মালা-চন্দন সসখী- 

শ্ররাধারাণী ও গুরুবর্গকে এবং তিন প্রতুর প্রসাদী মালা-চন্দন 
মহাত্তগণকে অর্পণ করিবেন। শ্রীখোল-করতাল, শ্রাতুলসীর্দেবীকে 

প্রসাদী এবং শ্রীভগবদৃগ্রন্থাক অপ্রসাদী মাল্য-চন্দনে সাক্ষা্তাকে 

ভূষিত করিবেন। অঙ্ঃপর ইহাদের সকলকেই যথাবিধি পুজা 

করিয়। পৃজান্তে ভোগরাগ দিয়। আরাত্রিক করিবেন। ভৎগরে 
দণবং-প্রণামাদি করিয়া অধিবাস-কীর্ঘন আরম্ত করিবেন ( এই 

কীর্তনের পদ-মমূহ ৩৫৩-৩৫৬ পৃষ্ঠায় ভর্টব্য)। কীর্বনারস্তে 
ভক্তগণকে প্রদাদী মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিবেন। নামযজ্জে 

বাহার যেরূপ কীর্তনের সষ্কল্প, তাহ। কীর্তনের শেষভাগে নিবেদন 

ূর্বক ভক্তগণকে নাম্যজ্ঞে যোগ দিবার জন্য প্রার্থন! জানাইতে 
হইবে? ইহা কিরূপে করিতে হয় তাহ। ৫৫০ পৃষ্ঠায় প্রথম ৮সারির 

গর ৮সারি দ্রষ্টবা। কী্দরনান্তে প্রথমে মহান্তগণকে প্রসাদ নিবেদন 

করিতে হইবে; পরে ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ দিয়। বিদায়কালে 

এই নিবেদন করিতে হইবে যে, আপনার! দয়! করিয়া 

ভোরে বা রাত্রি-গ্রভাতেই আগমন পূর্বক নামযজ্ঞে যোগদান 

পূর্বক যথাযথভাবে উহার সমাপন করিবেন, ষজ্ঞ যেন কাচ 

ভঙ্গ না হয়। 



শ্রীশ্রী ষ্টপ্রহরাদি-স্কীর্তনমহাযজ্ঞের পদ্ধতি! ৫৫৭ 

নামযজ্জের দিন কৃত্য। 

নামযজ্ঞের দিন ভোরে ঠাকুর জাগাইয়। প্রথমে ঠাকুর-ঘরে 
ক্গীর, মাখন, ছানা! ও মিষ্ট"দ্রব্যদির ভোগরাগ দিয়। মঙ্গল- 

আরতি করিতে হইবে; তৎপরে বেদীস্থলেও এরূপ তোগাস্তে 

আরতি করিয়া নামযজ্ঞ আরম্ত করিতে হইবে। যদি ঠাকুর 
সাক্ষাৎ ন! থাঁকেনত কেবল বেণীস্থানেই এইরূপ করিবেন । নামযজ্ঞ 

আরম্ত হইলে উহা শেষ না হওয়া পযন্ত ক্ষণকালেব জন্বাও 

কীর্তন বন্ধ করিতে নাঈ, করিলে যজ্ঞ ভঙ্গ হঈবে। পুববাহে 
বেদীস্থুলে পুজ। করিয়া কিছু ফলমূল ও শিষ্ট-দ্রবাধির শীতলভোগ 
দিয়া আরাব্রিক করিতে হয়; তৎপরে এ প্রসাদ মত]ম্গণকে 

নিবেদন করিবেন। মধ্যান্ছে ঠাকুর-গৃহে অন্ন-বাজনাপির রাজভোগ 

দিয়। এ প্রসাদ মহাস্তগণকে নিবেদন করিতে হইবে। বেদীস্থলে 

সন্ধ্যাকালে সন্ধা-আরতি করিতে হয় এবং রাত্রিকালে ফলমূল 
ও মিষ্ট-দ্রব্যাদির ভোগ দিয়া আরাত্রিক করিতে হয়। রাত্রিকালে 

খোল-করতালে ও ভক্তগণকে প্রমাদী মালা-চন্দন দিতে হয়। 

মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে ভক্তগণকে যথাসাধ্য প্রনাদ ভোজন 

করাইতে হয়। 

নামযজ্ঞের পরদিন অর্থাৎ মহোৎসবের দিন কৃত্য। 

নামযজ্ঞ-সমান্তির পূর্বের নিশাস্তে শ্রীমন্দিরে ওবেদীস্থুলে পৃব্ববং 
মজল-আরতি করিতে হয়। অনস্তর পূর্বদিন যেরূপ সময়ে নাম- 

যজ্দের কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে, সেইরূপ সময়ে বা তার কিছু পরে 



৫৫৮ শ্রীঞ্ীভক্তিরত্ব-হার। 

কীর্তন বন্ধ করিতে হয়। তৎপরে নিশীস্তলীগ। বা কুগ্তভঙ্গ কীর্তন 
করিতে হয়। ভাল কীর্তরনীয়ার দ্বার ভোরে কুগ্রতঙ্গ, অথব। গল্প 

একটু বেলা উঠিলে গোষ্ঠলীলা কীর্তন করাইতে পারিলে ভাল 

হয় (কুগ্ণভঙ্গ-কীর্ভনের পদাবলী ৩৫৭-৩৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )। 

তদন্তে নগর-কীর্ভন (৪৯৬-৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বাহির করিয়। 
কীর্তন করিতে করিতে নগর-ত্রমণান্তে নানযজ্ঞম্থলে ফিরিয়! 

আসিয়া “নগর ভ্রণ করি গৌর এলে। ঘরে” ইত্যদি পর 

(৪৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) কীর্তন করিতে হয়। মধ্যাহ্নে ঠাকুরঘরে 

পঞ্চতব্রে জন্তা ৫টা, গুরুবর্গের জন্য ১টা ও শ্রীরাধাকৃষ্চের জন! 

১টা__এই ৭টী অথবা ইচ্ছ। হইলে ততোধিক যত পার। যায় মালস। 

ভোগ দিতে হয় এবং অল্ন,বাগ্তন,পরমান্ন ও মিষ্ট-দব্যা্ির রাজভোগ 

দিতে হয় (মালসা-ভোগের প্রণালী ইহার পূর্বববস্তী “ভোগমালা” 

প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য); ভোগের সময় ভোগ-মারতির পদ (৪২১- 

৪২৫ পৃষ্ঠায় ডষ্টব্য ) কীর্তন করিতে হয়; ভোগান্তে আরাত্রিক 

করিতে হয়। নামযজ্জানুষ্ঠানকারীর পক্ষে সাধামত ভোগ-দর্শনী 

দিয়। ভোগ দর্শন পুর্বক প্রণাম করিতে হয়। উপস্থিত 

দর্শকগণও কিঞ্চিৎ ভোগন-দর্শনী দিয়া প্রণাম করিতে পারিলে 

তাহাতে তাহাদেরই মঙ্গল হয়। অনম্তর নাম-পূর্ণের পদ 

(৪৫০-৪৫২ পৃষ্ঠায় র্টব্য) কীর্তন করিয়া “হরিধ্বনি”ও“প্রেমধবনি” 

(৪৫৩-৪৫৪ পৃষ্ঠায় জরষ্টব্য) দিয়া নামযজ্ঞ পূর্ণ করিতে হয়। 

এই নাম-পর্ণের পদ-কীত্ত ন-কালে তথায় একখানি পিতলের 

খালায় করিয়! কিছু চাউল, ডাউল, তরকারী, মসলা, ঘৃত, তৈল, 



্ীন্রীঅষ্টগ্রহরাদি-সন্কীর্ভনমহাযজ্ঞের পদ্ধতি। . ৫৫৯ 

লবণ, একটা গোটা পান ও স্ুপারী এবং কিছু দক্ষিণা দিয়া নাম- 

ূর্ণের একটি সিধা দিতে হয়। অনন্তর প্রথম মহান্তগণাকে ও 
তৎপরে স্বীয় গুরুদেবকে প্রসাদ নিবেদন করিয়। উপস্থিত ভক্ত- 

মগ্ুণী ও অন্য সকলকে যথাসাধ্য প্রসাদ বিতবপৃ্লক মহা মাহ|ং- 
সব করিতে হয়। মহান্তগণকে যথাকালে বিদায় দিতে হয় ( তং- 

প্রণালী ৫৪৬ পৃষ্ঠার নিয়ভাগ ইহতে দ্রষ্টব্য )। সানথ্য থাকিলে 
মহোত্সবের দিন চৌধট-মহান্তের ভোগ দিতে গারিল ভালই 

হয় ( তংপ্রণালী পুর্ধববন্থী "ভোগমাল গ্রকরণে” ডর্টব্য )। 
মহোতসবের দিন অনুষ্ঠানকারীর পক্ষে যতগ্ষণ না সকলকে 

প্রমাদ দেওয়। শেষ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জল স্পর্শ না করিয়। 

উপবাসী থাকাই বিহিত; তবে একান্ত অসমর্থ হইল, গ্রাথমে 

ব্রজরজ ও শ্রীচরণমৃত গ্রহণ করিয়া পরে শীতল-তোগের প্রসাদ 

প্রথমে মহান্ত ও গুরুগণকে নিবেদন পৃর্বক কেবলমাত্র সেট 

প্রসাদ গ্রহণ করিবেন; পরে যথাকালে মকলকে প্রসাদ দেওয়া 

হইয়। গেলে, তখন মালসা-ভোগের প্রসাদ ও অন-প্রসাদাদি 

গ্রহণ করিবেন। 

ইতি শ্রীত্রঅষটগ্রহর(দি-সন্কীন-মহ!যড়েন পদ্দীতি মমাপু। 



জ্রীশ্রীভক্তিরত্ু-হার ৷ 

শ্্ীশ্রীচৈতন্যভাগবতাধ্যায়। 
আদিখণ্ড। ৩য় অধ্যায়। 

(জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর । 
জয় জগন্নাথ-পুত্র মহা-মহেশ্বর ॥ 

জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন। 

জয় জয় অদ্বৈতার্দি ভক্তের শরণ ॥ 

ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়। 

শুনিলে চেতন্ত-কথ। ভক্তি লভ্য হয় ॥) 

হেনমতে প্রভুর হইল অবতার । 
আগে হরি-সঙ্কীন্তন করিয়া এচার ॥ 

চতুদ্দিগে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া । 
গঙাস্ানে “হরি” বলি যায়েন ধাইয়। ॥ 

যার মুখে জন্মে নাহিক হরিনাম । 
সেহে। “হরি” বলি ধায় করি গঙ্গা-ন্নান ॥ 

দশবিগ পুর্ণ হেল উঠি হরিধ্বনি । 
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি ॥ 

শচী জগন্নাথ দেখি পুর শ্রীমুখ। 
দুইজন হইলেন আনন্দ-ন্বরূপ ॥ 

কি বিধি করিব ইহা! কিছুই ন। স্কুরে। 
আথে-ব্যথে নারীগণ জয়কার পুরে ॥ 



গ্রীত্বীটৈতগ্ক-ভাগবতাধ্যায় । ৫৬১ 

ধাইয়। আইলা সবে যত আন্তগণ। 
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন ॥ 

শচীর জনক চক্রবর্তী নীলাম্বর। 

প্রতিলগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর ॥ 

মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্জে কহে। 

রূপ দেখি চক্রবস্তী হইল বিস্ময়ে ॥ 

বিপ্র-রাজা গৌড়ে হইবেক হেন আছে । 

বিপ্র বলে-্সেই বা জানিব তা পাছে” ॥ 

মহা-জ্যোদ্িব্বিৎ বিপ্র সবার আগ্রেতে। 

লগ্ন-অন্ুবূপ কথ। লাগিলা কহিতে ॥ 

লগ্নে যত দেখি এই বালক-মহিম1 । 

“রাজা” হেন বাক্যে তার দিতে নারি সীমা ॥ 

বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে বিদ্যাবান্। 

অল্পেই হইবে সর্ধব-গুণের নিধান ॥ 

মেইখানে বিপ্ররূপ এক মহাজন। 

প্রভুর ভবিষ্য কণ্ম করয়ে কথন ॥ 

বিপ্র বলে-_ণএ শিশু সাক্ষাত নারায়ণ | 

ইহ। হৈতে সর্ব ধন্ম হইবে স্থাপন ॥ 
ইহ] হৈতে হইবেক অপুর্ব প্রচার । 
এই শিশু করিবে সর্ধ-জগত উদ্ধার ॥ 

ব্রক্মা। শিব শুক যাহ! বাঞ্ছে অনুক্ষণ | 

ইহা হৈতে তাহ] পাইবেক সর্বজন ॥ 

৬ 



শ্রীগ্রাভক্তিরত্ু-হার। 

সর্ধবভূত-দয়ালু নির্কেদ-দরশনে । 

সব্ব জগতের গ্রীতি হইব ইহানে ॥ 

অন্যের কি দায় বিষুঞ্দ্রোহী যে যবন ॥ 

তাহারাহো এ শিশুর ভজিব চরণ ॥ 

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কীত্তি গাব ইহান। 

আদি-বিপ্র এ শিশুরে করিব গ্রণাম & 

ভাগবত-্ধন্মময় ইহ।ন শরীর । 

দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ধীর ॥ 

বিষণ যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম । 
সেইমত এ শিশু করিবে সব্ব কন্ম ॥ 

লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান। 

কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান ॥ 

ধন্য তুমি মিশ্র-পুরন্দর ভাগ্যবান্। 

এ নন্দন যার তারে রহুক প্রণাম ॥ 

হেন কোন্ঠী গণিলাম আমি ভাগ্যবান্। 
এ্রীবিশ্বস্তর নাম হইব ইহান ॥ 

ইহানে বলিব লোক নবদ্বীপচন্ত্র | 

এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ” ॥ 

হেন রসে পাছে হয় ছুঃখের প্রকাশ । 

অতএব ন। কহিলা প্রভুর সন্যাস॥ 
শুনি জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান । 

আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥ 



জ্গ্রীচৈতন্য-ভ।গবতাধ্যায়। ৫৬৩ 

কিছু নাহি স্থদরিদ্র তথাপি আনন্দে। 
বিপ্রের চরণে ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥ 

সেই বিপ্র কান্দে জগন্নথ-পায়ে ধরি । 

আনন্দে পকল লোক বলে “হরি হরি” ॥ 

দিব্য কো্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল। 
জঘ জয় দিয়া সবে করেন মল ॥ 

ততক্ষণে আইল সকল বাগ্ঠকার। 

সৃদঙ্গ সানাই বংশী বাজয়ে অপার ॥ 
পেব-স্ত্রীয়ে নর-স্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে। 

দেব-্নরে একত্র হইল ভালমতে ॥ 

দেব-মাত। সব্য-হাতে ধান্য-দৃর্বা লৈয়া। 
হাসি দেন প্রভু-শিরে “িরায়ু বশিয়া। 

চিরকাল পুথিবীতে করহ প্রকাশ । 
অতএব চিরায়ু বলিয়। হৈল হাস॥ 
অপুর্ব সুন্দরী সব শচী-দেধী দেখে । 
বার্তা জিজ্ঞাদিতে করো না আইসে মুখে ॥ 

শচীর চরণ-ধূলি লয় দেবীগণ। 

আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন ॥ 
কি আনন্দ হইল সে জগন্নাথঘরে । 

বেদে অনস্তে তাহ! বণিতে না পারে ॥ 

লোক দেখে শচী-গুহে, সর্ব নদীয়ায়। 

যে আনন্দ হৈল তাহা কহনে ন। যায় ॥ 
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কি নগরে কি চত্বরে কিবা গঙ্গস্তীয়ে। 

নিরবধি সর্ব-লোক হরি-্ধবণি করে ॥ 

জন্মযাত্রা-মহোতৎসব-নিশায় গ্রহণে । 

আনন্দ করেন_-কেহো মন্ত্র নাহি জানে ॥ 

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্তুনী-পুণিম । 
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধন! ॥ 

পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-ম্বরূপিণী | 

বহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥ 

নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী । 

গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী-পৌর্ণমাসী ॥ 
সর্ব যাত্রা মঙ্গল এ ছুই পুণা তিথি। 

সর্ব শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি ॥ 
এতেকে এ ছুই তিথি করিলে সেবন। 

কৃষ্ণভত্তি হয়, খণ্ডে অবিষ্ঠান্বন্ধন ॥ 

ঈশ্বরের জন্ম-তিখি যেহেন পবিত্র । 

বৈষ্ুবেরো সেইমত তিথির চরিত্র ॥ 

গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে । 

কভু ছুঃখ নহে তার জন্মে ব মরণে ॥ 

শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি-ফল ধরে। 

জন্মে জম্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে ॥ 

আদিখণ্ড-কথ বড় শুনিতে সুন্দর | 

বহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র-মহেশ্বর ॥ 
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এ সব লীলার কতু নাহি পরিচ্ছেদ । 

“আবির্ভাব তিরোভাব--এই কহে বেদ ॥ 

চৈতন্য-কথার-আদি অন্ত নাহি দেখি। 
তাহান কৃপায় যে বোলায় তাহা! লেখি ॥ 

ভক্ত-সঙ্গে গৌরচন্দ্র-পদে নমস্কার। 

'ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ 

জ্কৃষ্ণঠৈতন্য নিত্যানন্ৰ-চান্দ জান। 

বৃন্দ।বন-্নাস তছু পদ-যুগে গান ॥ 

ইতি শ্রচৈতভভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রসয 

কোঠীগণনা-বর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ| 

ডি পিন 

শ্রীশ্ীচৈতন্যচরিতামৃতাধ্যায়। 
আদিলীলা। ১৫শ পরিচ্ছেদ । 

কুমনাঃ সুমনত্ত্রং হি বাতি বদ) পদাজয়োঃ। 

স্থমনোহর্পণনাত্রেণ তং চৈতনা-গ্রভুং ভে ॥ 

জয় জয় গ্রীচেতন্য জয় নিত্যানন্দ। 

জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌরভভ্তবুন্দ ॥ 

পৌগণু-লীলার সুত্র করিয়ে গণন। 

শৌগণ্ু-বয়সে প্রতৃর মুখ্য অধ্যয়ন & 



জ্রী্রীভক্তিরতুহার। 

তথাহি-_- 

পৌগগু-লীল৷ চেতনুষ্ঃস্যাতি-ম্ুবিদ্তৃতা | 

বিদ্যারস্ত-মুখ। পাণিগ্রহথণাস্তা মনোহর! ॥ 

গঙ্গাদাস-পণ্ডিত-স্থানে পড়ে বাকরণ। 

শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সুত্রবৃত্তিগণ ॥. 
অল্পকালে হৈল! পঞ্ী-টাকাতে প্রবীণ । 

চিরকালের পড়ুয়৷ জিনে হৈয়া নবীন ॥ 

অধ্যয়ন-লীল। গ্রভূর দাস-বৃন্দাবন। 

চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥ 

একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম । 

প্রভু কহে--“মাতা মোরে দেহ এক দান” ॥ 

মাতা কহে--“তাহি দিব যে তুমি মাগিবা”। 

প্রভু কহে__-“একাদশীতে অন্ন না খাইব।” ॥ 
শচী বলেনা খাইব ভালই কহিলা”। 

সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ 

তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন। 

কন্য। চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন ॥ 

বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইল! । 

সন্ন্যাস করিয়। তীর্থ করিবারে গেল! ॥ 

শুনি শচী-মিশ্রের হঃখিত হৈল মন। 

তবে প্রভু মাত পিতার কৈল আশ্বাসন-- ॥ 
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“ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্নাস করিল? 

পিতৃ-কুল মাঁতৃ-কুল ছুই উদ্ধারিল ॥ 
আমি ত করিব তোমা-দোহার সেবন” । 

শুনিয়। সন্তুষ্ট হেল পিতামাতার মন ॥ 

'একপিন প্রভু নৈবেগ্য-তাম্থল খাইয়া । 

ভূমিতে পড়িল। প্রভু অচেতন হেয়া ॥ 

আস্তে-ব্যস্তে পিতামাতা মুখে দিলা পানী । 

সুস্থ হৈয়! কহে প্রভু অপূর্বব কাহিনী__-॥ 
«“এএথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লৈয়া গেলা । 

“সন্াস করহ তুমি'--আমারে কহিলা” ॥ 

আমি কছি-_-“আমার অনাথ প্িঠামাতা । 

আমি বালক, সন্যাসের কিবা জানি কথ|॥ 

গৃহস্থ হৈয়। করিব পিতামাতার সেবন। 

ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্্ী-নারায়ণ” ॥ 

তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইলা মোরে-। 

“মাতাকে কহিও কোটী কোটী নমস্কারে” ॥ 

এইমত নান! লীল! করে গৌরহরি ॥ 

কি কারণে লীল। ইহ। বুঝিতে ন! পারি ॥ 

কতদিন রহি মিশ্র গেলা! পরলোক । 

মাতা পুত্র দোহার বাড়িল হৃদি শোক ॥ 

বন্ধু-বান্ধব আসি দোহা প্রবোধিল। 

পিতৃ-ক্রিয়! বিধি-দৃষ্ট্যে ঈশ্বর করিল ॥ 
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কতদিনে প্রভু চিত্তে করিল! চিন্তন |. 

গৃহস্থ হইলাম-_এবে চাহি গৃহ-্ধর্্ম ॥ 

গৃহিণী বিন! গৃহ-ধন্ম না হয় শোভন । 

এত চিস্তি বিবাহ করিতে হৈল মন ॥ 
তথাহি উদ্বাহ-ওত্বে ৭ম-অঙ্কে-_ 

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগৃহিণী গৃহমুচ্যতে ॥ 
তয়! হি সহিত: সর্ববান পুরুযার্থান্ সমশ্নতে। 

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে । 
বল্পভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গ-পথে ॥ 

পূর্বব-সিদ্ধ ভাব দেহার উদয় করিল! । 
দৈবে বনমালী ঘটক শচী-স্থানে আইলা ॥. 
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন। 
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন ॥ 

বিস্তারি বণিলেন ইহ! বুন্বাবন-্নাস। 

এই ত পৌগগু-লীলার সুত্র-প্রকাশ ॥ 
পৌগণ্ড-বয়সে লীলা! বহু ত প্রকার। 
বৃুন্দাবন-দাস তাহ। করিয়াছেন বিস্তার ॥' 

অতএব দিষ্মাত্র ইহ! দেখাইল। 
চৈতন্যমঙগলে সব্ধলোকে খ্যাতি হৈল।॥ 
শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামূত কহে কৃষ্দাস ॥ 

ইতি গ্ুচৈতন্চটরিতায়ূতে আদিখণ্ডে পৌগগুলীলাহ্ত-্বর্পনা 
নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদ; 



স্রীমষ্ঠাগবতাধ্যায়;। ৫৬৯, 

শ্রীমন্ভাগ্নবতাধ্যায়ঃ। 

শ্রীজীগোগীগীতং ( গোগীগীতা )। 

শ্রাগোপিকা উচুঃ। 

জয়তি তেইধিকং জন্মন| ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দির! শশ্বদত্র হি। 

দয়িত! দৃশ্যতাং পিক্ষু তাবকান্তয়ি ধৃতাসবন্তাং বিচিম্বাতে ॥ 
শরছুদাশয়ে সাধুজাত-সংসরলিজোদর-শ্রীমুষ। দৃশ| | 

স্বরতশ্নাথ ! তেইশুহ্ব-নানিক! বরদ ! নিত্বুতে। নেহ কিং বধঃ ॥। 

বিষজলাপ্যয়াদ্ ব্যালরাক্ষসাদ্ বর্ষমারুতাদ্ বৈছাতানলাং । 

বৃষময়াত্মজাদ্ বিশ্বতে| ভয়াদ্ খত ! তে বয়ং রক্ষিত মুহঃ॥ 

ন খলু গোপিকা-নন্দনে৷ ভবানখিলদেহিনামন্তরা ্বদূকৃ। 

বিখনসািতে। বিশ্ব-গুপ্তয়ে সখ উদ্দেয়িবান্ মাহতাং কুলে ॥ 

বিরচিতাভয়ং বৃষিধূর্ধ্য ! তে চরণমীয়ুষাং সংস্যতেডয়াং। 

কর-সরোরুহং কান্ত 1 কামদং শিরপি ধেহি নঃ শ্রী-কর-গ্রহং॥ 

ব্রজজনাত্তিহন্ বীর ! যোধিতাং নিজগন-্ময়ধ্বংসন-শ্মিত ! | 
ভজ সখে | ভবৎ-কিস্করীঃ স্ম নে! জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ 

প্রণত-দেহিনাং পাপ-কর্ষণং তৃণচরাম্বগং শ্-নিকেতনং। 

ফণিফণাপিতং তে পদানুজং কৃণু কুচেষু ন কৃদ্ধি হাচ্ছয়ং॥ 

মধুরয়া গিরা বন্ত-বাক্যয়া বুধ-মনোজ়্া পুক্ষরেক্গণ ! | 

বিধিকরীরিম। ৰীর | মুহ্তীরধর-সীধুনাপ্যায়যন্য নঃ॥ 
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তব কথামৃতং তণ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কলাষাপহং । 

শ্রবণ-চজলং শ্রীমধাততং ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ 
প্রহসিতং প্রিয় ! প্রেম-বীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তে ধ্যান*মঙলং। 

রহাসি সংবিদো | হৃদিস্পৃশঃ কৃহক ! নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি। 
চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিন-স্বন্দরং নাথ ! তে পদং। 
শিল-তৃণাস্কুরৈং সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত ! গচ্ছতি ॥ 
দিন-পরিক্ষয়ে নীলকুম্তলৈবনিরুহাননং বিভ্রদাবৃতং। 

ধনরজন্ষলং দর্শয়ন্ মুহুমনসি নঃ ম্মরং বীর! যচ্ছসি ॥ 

প্রণত-কামদং পক্কজাচ্চিতং ধরণি-সগুনং ধোয়মাপদি। 

চরণ-পন্থজং শল্তমঞ্চ তে রমণ ! নঃ স্তন্ষর্গয়াধিহন্ || 
স্থরত-বদ্ধনং শৌক-নাশনং ্বরিত-বেণুনা সুছু চুম্িতং | 
ইতর-রাগ-বিষ্মারণং নুণাং বিতর বীর ! নস্বেহধরামৃতং ॥ 

অটতি যদ্দ ভবানহ্ি কাননং ভ্রুটিযু'গায়তে ত্বামপশ্যতাং। 
কুটিল-কুস্তলং শমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষকুদ্দৃশাং | 
পতি-স্থৃতা্য়-ভতৃ-বান্ধবানতিবিলজ্ঘ্য তেহস্থযচ্যুতাগতাঃ। 

গতিবিদস্তবোদগীত-মোহিতাঃ কিতব ! যোষিভঃ কস্তযজেরিশি ॥ 

রহসি সংবিদং হুচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেম-বীক্ষণং। 

বৃহছুরঃ শ্রিয়ে। বীক্ষ্য ধাম তে মুহ্রতিস্পৃহ। মুহাতে মনঃ। 

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ | তে বৃজিন-হম্্যলং বিশ্ব-মঙগলং। 
ত্যজ মনাক্ চ নত্তৃৎস্পৃহাত্মনাং স্বজন-হৃক্রজাং যগ্িনৃণনং ॥ 

যত্তে সুজাত-চরণানৃরুহু স্তনেষু 

ভীতাঃ শনৈ; প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু। 



শ্রী শ্রীমস্ভাগবতাধ্যায়ত | ৫৭১ 

তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিংন্ছিং 

কুর্পাদিভিত্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ। 

ইতি শ্রীমন্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

দশম-স্ন্ধে রাঁসক্রীড়ায়াং গোপীগীতং নাম একজিংশোহধ্]ায়। 
(৮ জারী 

শ্লীশ্বীগীতাধ্যায়ঃ 
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ। ভক্তিযোগঃ। 

শ্রীমর্জুন উদ্বাচ। 

এবং সতত-যুক্তা যে ভক্তান্তাং পর্যযপাসতে। 

যে চাপ্যক্গরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিভ্তমাঃ॥ 

উভগবান্ উবাচ। 

ময্যাবেশ্য মনে। যে মাং নিতাযুক্তা উপাঁসতে। 

শ্রদ্ধয়৷ পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতা ॥ 

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যদ্যপাসতে | 

সর্ধত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং গ্রবং ॥ 

সংনিয়মোন্ড্িয়-গ্রামং সর্বত্র সম-বুদ্ধয়ঃ। 

তে প্রাগ্চ বস্তি মামেব সর্ববভূত-হিতে রতাঃ॥ 

ক্েশোইধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত-চেতসাং। 

অব্যক্ত হি গতিহুখং দেহবপ্তিরবাপ্যতে ॥ 



৫৭২ শ্রীশ্রীতক্তিরত্ব-হার। 

যে তু সব্বাণি কন্মাণি ময়ি সংন্যস্ত মৎপরা। 

অনন্োনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 

তেষামহং সমুদ্ধর্তা সৃৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিত-চেতপাং ॥ 

ময্যেব মন আধৎম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 

নিবসিহ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয় ॥ 

অথ চিত্তং সমীধাতুং ন শরোষি ময়ি স্থিরং । 

অভ্যাস-যোগেন ততো! মামিচ্ছাণ্তুং ধনঞ্য় ॥ 

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোইসি মতকন্ম-পরমো। ভব । 

মদর্থমপি কন্মাণি কুব্ন্ সিদ্ধিমবাপ স্তাপি ॥ 
অধৈতদদপ্যশক্তোহসি কর্তূং মদ্যোগমাশ্রিত:। 
সব্ববকর্ম-ফল-ত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ 
শ্রেয়া হি জ্ঞানমভ্যাসাজ, জ্ঞানাদ্ধানং বিশিষ্যতে |, 

ধ্যানাৎ কর্মফল-ত্যাগস্ত্যাগাচ্ছাস্তিরনস্তরং ॥ 

অদ্দেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মমে। নিরহঙ্কারং সম-ছুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ 

সন্ত্ঃ সততং যোগী যতাত্বা দ-নিশ্চয়ঃ। 
ময্যপিত-মনোবুদ্ধি্ষে। মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যম্মায়োদ্বিজতে লোকো লোকাম্নোদ্বিজতে চ যঃ।. 

হর্ধামর্ষ ভয়োদ্েগৈমুক্তে। যঃ স চ মে প্রিয়ঃ। 
অনপেক্ষঃ শুচি্দক্ষ উদাীনো' গত-ব্যথঃ। 

সর্ধারস্ত-পরিত্যাগী যে! মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 



শ্ীস্রগী তাধ্যায়ঃ। ৫৭৩ 

যে। ন হুত্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাগুভ-পরিত্যাগী ভক্কিমান্ যঃ স মে প্রিয়; ॥ 

সম£ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোষ-নৃখছুঃখেষু সমঃ সঙ্গ-বিবর্জিতঃ ॥ 
তুল্য-নিন্দা-স্তুতিমৌ নী সন্তষ্টে। যেন কেনচিৎ। 

অনিকেত; স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 

যে তু ধন্মামুতমিদং যথোক্তং পযুঠপাসতে। 
শ্রদ্ধধান। মতপরম। ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ॥ 

ইতি শ্রীমন্তগবদগীতা হপনিষৎস বর্গবিদ্ঠায়াং বোগশাস্ে পরুফান্জুন- 
বাদে ভক্তিযোগে। নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ | 

শপ পাস এ 

শরত্রীঅফটকা লীয়-লীলা-ম্মরণমঙ্গল-স্তোত্রং | 

( সুধ্যাদয়ের পূর্বব ৬-দণ্ড নিশান্ত, হধোদয়ের পর ৬-দ গ্1ত:, তৎপরে 

৬7৩ পুর্বাহ্, তৎপরে ১২-দও মধ্যাহ্, তংপরে সূরধান্তের পুর্ন পর্যন্ত ৬ 

অপরাহ্, হধ্যান্ত হইতে ৬-দও সায়াঙ্ন বা সায়ংকাল, ৬ৎপরে ৬৭৩ প্রদোষ, 

তৎপরে ১২-দও নিশ।। 

( ১স্দড -২৪-মিনিট। ৬-দণ্ড- ২-ঘণ্টা ২৪-মিনিট।) 

জ্রীঞ্রীলৌব্রাজস্য নিশ্পান্ত-লীল]। 

প্রগে শ্রীবামন্ত দ্বিকুল-রবৈনিষুটবরৈঃ 

শ্রুতিধ্বানপ্রত্যৈ: সপদি গত-নিদ্রং পুলকিতং। 



৫৭8 শ্রীশ্রীভক্তিরত্র-হার ৷ 

হরেঃ পারে রাধা-স্থিতিমন্ুভবন্তূং নয়নজৈ- 

্লৈঃ সংসিক্তাঙ্গং বর-কনক-গৌরং ভজ মনঃ | ॥ 

উরীল্লাপ্রাক্ষষস্রোনিশ্পাস্-লীলা। 

রাজ্যান্তে তরস্ত-বৃন্দেরিত-বনহুবিরবৈরবোধিতৌ কীরশারী- 
পছেহ ছোরহৃছোরপি সুখশরনাদুখিতৌ তৌ সখীভিঃ। 

দৃষ্টো হৃক্টো তদাত্বোদিত-রতি-ললিতো ককৃথটা-গী:-সশস্কৌ 
রাধাকৃষ্ণী সতৃষ্ণাবপি নিজ-নিজ-ধাস্নযাপ্ত-তল্লো স্মরামি ॥ 

জ্ীগৌক্রাহ্ষস্য প্রাতলীল। 

প্রভাতে প্রক্ষাল্য স্বব্দন-বিধুং কেশব-কথাং 
গৃহালিন্দে প্রেমাকুলিত-ম্বদয়ং যঃ প্রিয়-জনৈঃ | 

ক্রবন্নাস্তে রাধারস-কলন-ফুলে। বরতনুঃ 

ভজ ত্বং গৌরং নিরবধি মনঃ ! প্রেম-বপলিতং ॥ 

উ্রীক্পাপাকুঅগায্যোঃ প্রাতলীল]। 

রাধাং স্সাত-বিভূষিতাং ব্রজপয়াহুতাং সখিভিঃ প্রগে 

তদেগহে বিহিতান্ন-পাক-রচনাং কৃষ্ণা বশেষাশনাং। 

কৃষণং বুদ্ধমবাণ্ূ-ধেনু-সদ্নং নিবৃণাট-গো-দোহনং 

স্থন্গাতং কৃত-ভোজনং সহচরৈস্তঞ্চাথ তা শ্রয়ে ॥ 

জ্ীলৌক্সাজস্যা গুর্ববাহ্- লীলা 

হরি-বনগতি-লীলাং ব্যাকুলদী ভুত-গোষ্ঠাং 
' স্মৃতিবিষয়-গতাং যঃ কারয়ামাস সাক্ষাৎ । 



ভ্রীশ্রীঅ্টকালীয়-লীলা-ম্মরণমজল-স্তোত্রং । ৫৭৫ 

তদনুকরণকারি-ভক্তবুন্দম্য মধ্যে 

তমহুমনুভজামি শ্রস-গৌরাঙগচন্দ্রং ॥ 

ভারা ক্রমণয্রোঠ পুর্ববাহ-লীলা। 

ূর্ববাহে ধেনুমিত্রৈবিপিনমনুস্থতং গোষ্টলোকান্ুমাতং 

কৃষ্ণং রাধাপ্তি-লোলং তদভিস্তি-কৃতে প্রাপ্ত-ততকুণ্ত-তীরং। 

রাধাঞ্চালোকা কৃষ্ণং কৃত-গৃহ-গমনামাধায়ার্ক।্চনায়ে 

দিষ্টাং কৃষ্চপ্রবৃত্তো প্রহিত-নিজসখী-বত্ম-নেত্রাং ম্মবামি ॥ 

জ্ীলৌল্রাক্ষম্য সম্যাহু-লীলা। 

সহালি-ভ্রীরাধা-সহিত-হরিলীলাং বহুবিধাং 

স্মরন্ মধ্যাহনীয়াং পুলকিত-তনুগদগদ-বচাঃ। 

ক্রবন্ ব্যক্তং তাঞ্চ স্বজনগণ-নধ্যেইনুকুরুতে 

শচীনুনু্বস্তং ভজ মম মনস্তং বত সদা ॥ 

ক্রীব্লা খা কুঅগন্লোঃ অধ্যাত্ভ-লীহলা | 

মধ্যাচ্ছেইন্যোন্য-সঙ্গোদিত-বিবিধ-বিকারাপি-ভুবা-প্রমুদ্ধো 

বাম্যোংকঠাতিলোলো ম্মরমখ-ললিতাগ্ভালি-নম্্াপ্তশাডো 

দোলারণ্যর্-বংশীশ্বতিরতিমধুপা নার্ক-পৃজাদি-লীলো 

রাধার সতৃষৌ পরিজন-ঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরানি ॥ 

গ্রীগৌক্সাল্স্যয অমপল্লাব্র-জ্লীল1 
| 

পরাবৃত্িং গোষ্ঠে ব্রজ্নৃপতি-স্থনোধিপিনতো! 

মহানন্দাস্তোধে: সপদি জনায়ন্রীং স্বহাদয়ে। 



৭৭৬ শ্রীত্ীভন্কিরযহার। 

স্মরন্ শ্রীগৌরাঙ্গো নটতি বলতে নিশ্বসিতি চ 
ক্ষণং মুহান্ সর্ধবান্ বিবশয়তি যস্তং ভজ মন: |॥ 

উীল্াধাক্রুবমোঃ আঅপল্পাহ-লীক। ॥ 

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নি্জরমণ-কৃতে কনপ্ত-নানোপহারাং 

স্ল্সাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখ-কমলালোক-পূর্ণ-প্রমোদাং। 
কৃষকৈবাপরাহ্ছে ব্রজমমুচলিতং ধেনুবুন্দৈবর্স্ঠৈ8' 
শ্রীরাধালোক-তৃপ্তং পিতৃ-মুখ-মিলিতং মাতৃমৃষ্টং ম্মরামি ॥ 

্ীগৌব্রাজ্জস্য সাম্সাহ্হ-জীলা।। 
সায়ন্তনীং কৃষ্১-মনোজ্জলীলাং 

. আ্ানাশনাদ্যাং হি মুুবিচিন্তা। 

স্বঙক্র-মধ্যেইনুকরোতি নিত্যং 

তাং যে। মনস্তং ভজ গৌরচন্দ্রং ॥ 

আল্াধাক্ষ্ঞক্রোঃ লাম্াহতলীল!। 

'সায়ং রাধাং স্বসখ্য। নিজ-রমণ-কৃতে গ্রেিতানেক-ভোজ্যাং 

সখ্যানীতেশ-শেষাশন-মুদিত-হৃদাং-তাঞ্চ ত ব্রজেন্দুং। 
স্ন্নাতং রমাবেশং গুহমনু-জননী-লালিতং প্রাপ্ত-গোষ্ঠং 
নিবুযঢোহআ্ালিদোহং স্বগৃহমন্থ পুনভূক্তিবস্তং স্মরামি ॥ 

্রীগৌল্লা্মস্য শ্রচ্যোম্বজীলা। 
সমুৎকণ্ঠাসন্নাকলিত-হরিবার্ব। বত যথ। 
বিশ্রত্বাসৌ রাধ। হরিমপি নিকুঞ্জে গতবতী। 



প্রীশ্রীনষ্টকালীয়-লীলা-সম্মরণমঙ্গপ-স্তোত্রং | ৫৭৭ 

তথাত্মানং মত্ব। কটি-নিহিত-পাঁণিবিশতি চ 

স্থলন গচ্ছন্ মুদা গৌরো। নটতি ধূত-কম্পা শ্রু-পুলকঃ ॥ 
ইীল্রাঞ্ধাক্ য্সরোঃ প্রদোকঅ-লীলা | 

রাধাং মালীগণাং তামসি ₹পি ত-নিশ-যোগা-বেশাং প্রদোষে 

ঘৃত্য। বৃন্বোপদেশ।দতিস্থত-যমুনাতীর-কল্লাগকুঞ্জাং। 

কৃষ্ণ গেঈপৈঃ সভায়াং বিহিত-গুণিকলালোকনং মিগ্ধ-মাত। 
যত্াদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুপ্ং স্মরামি ॥ 

উীগৌকাজস্য নৈস্-লীল!। 
শশ্রীবাস-গৃহে মুদা পরিবৃতো ভর্তি: স্বনামাবলীং 
গায়ন্তিগ্গলদশ্রু-কম্প-পুলকো গৌরো নটিত্বা গ্রভূঃ। 
পুষ্পারাম-গতে স্থুরত্বশয়নে জ্যোৎস্বা-যুতায়াং নিশি 

[বশ্রন্তঃ স শচীম্বতঃ কৃত-ফলাঠারো নিষেব্যো মন ॥ 

উীব্ান্রাক্র ষ্য়োনৈর্পিততন।। 
তাবুৎকৌ লব্ধ-সাঙ্গী বু পরিচরণৈবৃন্দয়ারাধ্যমানো 

গানৈ্নন্ম-প্রহেলী-ম্বলপন-নটনৈঃ রাসলাগ্যাদি রলগৈ: | 

পেষ্টালীভির্লসস্তৌ ফতিগত-মনসৌ মৃষ্ট-মাধবীক-পানৌ 

ক্রীড়াচার্ষ্যো নিকুঞ্ধে বিবিধ-রতিরণৌদ্ধত্য-বিস্তারিতাঝৌ ॥ 

তাশ্ুলৈ্ন্ধমাল্যের্বাজন-হিমপয়ঃ-পাদ-সম্থা হনাছৈঃ 

প্রেম্। সংসেব্যমানৌ প্রণয়ি-সহচরী-সঞ্চয়েনাপ্ত-শ!তে | 

বাচ। কান্তৈরণাভিনিভূত-রতিরসৈঃ কুঞ্জ-হুপ্তালি-সাজ্ঞ। 

রাধাকৃষৌ নিশায়াং ন্ুকুন্তম-শয়নে প্রাপ্ত-নিদ্রৌ ম্মরামি ॥ 
ইতি ীহ্ ষ্টকালীয়-লীলা-স্মরণমঙ্গণ-স্টোত্র সমাধং। 

৩৭ 



৫৭৮ প্রীপ্রীতক্তিরত্বহার। 

শ্রীপ্রীঅউকালীয়-ম্মরণীসেবা-পদ্ধতি। 
( ইহার সংস্কৃত-মূল দেখিতে ইচ্ছা! হইলে প্রীশ্রীবহত্তক্তিভতসার”-গরস্থ দ্টবয। 

সাধকগণ শ্রীব্র্ধামে শ্বীয় অবস্থিতি চিন্তা করতঃ স্বস্ব-গুরুর' 
মঞ্জরীর অনুগতা হইয়া, নিজের একটা পরম! সুন্দরী গোপকিশোরী-রূপি 

সিদ্ধ-মগীরীদেহ ভাবনা পূর্বক, শ্রীললতাঁদ সীরূপা ও শ্ররগমঞ্জ 
আদি মঞ্জরী-রূপ! নিত্যসিদ্বা ব্রজকিশোরীগণের আজ্ঞানুসারে পরমাদ 

মানসে দিবানিশি শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা করিবেন। 

নিশাভ্তকালীন-সেহ।। 

১। নিশান্তে শ্রীবন্দাদেবীর আদেশ-ক্রমে শুক, সারী 

ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণ-কৃত কলধ্বনিতে শ্রীরাধা-কৃষে, 

নিদ্রা-ভঙ্গে গাত্রোথান । 

২। শ্রীরাধা ও শ্রীকষ্ণের পরস্পরের শ্রীঅঙ্গে চিত্র-নিম্মাণ 
কালে তাহাদিগের হস্তে তুলিকা ও বিলেপন-যোগ্য সুগন্ধি 

জব্য অর্পণ করা। 
৩। শ্রীরাধাকৃষ-যুগলের পরস্পরের শ্রীমঙ্গে বেশ রচন 

করিবার কালে উভয়ের হস্তে মুক্তামালাদি অর্পণ করা। 
৪। মঙ্গজল-আরাত্রিক দর্শন করা । 

৫। কুঞ্জ হইতে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর গৃহে প্রত্যাবর্তনশকাতে 

তাম্থল ও জলপাত্র বহন পূর্বাক তদীয় অনুগমন করা। 

৬। শ্ত্রীমতীর শীন্র গমনের জন্য তদীয় ছিন্ন-হার ও বিক্ষিপ্ত 

মুক্তাদি স্বীয় বস্ত্াঞ্চলে বন্ধন করা। 



শ্শ্রঅষ্টকালীয়-স্মরণীসেবা-গদ্ধতি। ৫৭৯ 

৭। চর্কিত-তাম্বলাদি সখীগণের মধ্যে বিভাগ করিয়। 
দেওয়া। 

৮। গৃহে পুছিয়। শ্রীরাধিকার নিজ-মন্দিরে শয়ন। 
প্রাভগক্চালীন-সেকা।। 

১। শ্রাধারাণীর নিশান্ত-পরিত্যন্ত বস্ত্র ধৌত করিয়। 

দেওয়া! এবং অলঙ্কার, তান্ব,লপাত্র ও গানভোজন-পাত্রাি মাজ্খন 

ূর্নক ধৌত করিয়া! সংস্কার করা। | 
২। চন্দন-ঘর্ষণ করা ও উত্তমরূপে কুষ্কুম পেষণ কর । 

৩। শাশুড়ীর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়। ভয় প্রযুক্ত তক্ষণাং 

আবৃদাবনেশ্বরীর নিপ্রাভঙ্গ ও গাত্রোথান 

৪। শমতীর মুখ-প্রক্ষালনার্থে স্ববামিত জল ও দ্থ- 

কাষ্ঠাণি সমর্পণ কর!। 

৫। উদ্বর্ভন অর্থাৎ গাত্র-মার্জনার্থে সুগন্ধি-দ্রব্য, তথ। 

চইঃসম (চন্দন, অঞুরু, কস্তরী ও কুঙ্কুম এই চারিটি জব্যের শিশ্রণ) 

এবং অগ্রনার্দি ও অঙ্গরাগ প্রস্তত করা। 

৬। আ্্ররাধারাণীর প্রীমঙ্গে উৎকৃষ্ট সুগপ্ধি-তৈল মর্দন করা। 

৭। তংপরে স্বগন্ধি দ্রব্য দ্বারা তদীয় গমঙ্গ মাগি ঘষিয়! 

নর্মলীকরণ অর্থাৎ পরিষ্কার করা। 

৮। আমলবী, কন্ক (খলি বাখইল) প্রভৃতি দ্বার শনতীর 

ক*স্সংস্কার কর! । 

৯। গ্রীম্মকালে শীতপ-জলে ও £শীতকালে ঈষদুষ্চ জলে 

্বরাধারাপীকে স্নান করান। 



৫৮০ শ্রীপ্রীভক্তিরদ্ব-হার। 

১০। স্নানাস্তে শৃজ্ম বন্ত্রখণ্ড দ্বার! শ্রীমতীর গাজর ও বে 
মুছাইয়। দেওয়া । 

১১। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর শ্রীমঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ-বর্থ 
কারী হ্বর্ণ-খচিত স্থমনোহর নীল-বসন পরিধান করান। 

১২। অগরু-ধুমের দ্বারা শ্রীমতীর কেশরাশি শু 
সুগন্ধিত করা । | 

১৩. ক্ত্রীমতীর বেশ রচনা করা । 

১৪। ততীয় শ্রীচরণে যাবক-রঞ্জন অর্থাৎ আল্তা পরান 
১৫। স্ুধ্য-পৃজার সজ্জা প্রস্তুত কর!। 

১৬। ভ্রম বশতঃ শ্রবন্দাবনেশ্বরী কর্তৃক কুঞজে পরিত 
মুক্তামালাদি তদীয় আজ্ঞায় তথা হইতে আনয়ন করা । 

১৭। রন্ধনার্থে শ্রীমতীর নন্দীশ্বর-গমন-কালে তান্থুল 
জলপাত্রাদি বহন পূর্ববক তীহার অনুগমন করা। 

১৮। শরবৃন্দাবনেশ্বরীর রন্ধন-কালে তদনুকুল-কার্ধ্যঃ 

সম্পাদন করা। 

১৯। সখাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাদি-লীলা দর্শন কর 
২০। পরিবেষণ-ক্রান্তা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীকে বাজনাদি 

সেবা করা । | 

২১। সখীগণসহ শ্রাকৃষের প্রসাদ ভোজন করিবার সম 

শ্ীবন্দাবনেশ্বরীকে এরূপে ব্যজনারদি দ্বারা সেবা করা। 
; ২২। পাটল-গোলাপ-চম্পকাদি-পুষ্পদ্ধারা স্থগন্ধিত সু 

শ্রীকষ্ণগ্রসাদী পানীয়োদক শবৃন্নাবনেশ্বরীকে অর্পণ কর] । 



শ্রীশ্রী মষ্টকালীয়-্মরণীসেবা-পদ্ধতি। ৫৮১ 

২৩। স্থবাসিত-বারিপূর্ণ আচমনীয় পাত্রাদি অর্পণ করা। 
২৪। এলাচ-কপূরাদি-বাসিত-তাম্থ ল অপ কর|। 

২৫। পরিবন্তিত গীত-বসনাদি সুব্পসখা দ্বার। শ্রীকৃষ্ণকে 

প্রত্যর্পণ কর! । 

গুব্ধাহ্কালীন-সেঝ|। 

১। বাল্য-ভোঙ্জনান্তে শ্রীকৃষ্ণ গোচরণার্থে বন-গমন করিতে 

থাকিলে, যখন শ্ত্রীরাধিকা সখীগণ দণভিব্যাহারে কিয়দদুর 
শকৃষ্ণের অনুগমন করিয়া যাবটে প্রত্যাগমন করেন, তৎকালে 

তান্বল ও জলপাত্রাদি বহন পূর্বক শ্রীমত্তীর অন্ভুগমন করা। 

২। শ্রীরাধা-গোবিন্দ-যুগলের পরম্পবের সংবাদ আগান- 

প্রদান পুর্ববক টভয়ের সস্তভোষ বিধান কর|। 

৩। সু্যপৃক্াচ্ছলে (বা! কদাচিৎ বনশোভাদি-র্শনচ্ছলে ) 

উরাধাকুণ্ডে মিলনের নিমিত্ত শ্রীমতীকে অভিসার করান এবং 

তৎকালে তাশ্থল ওজলপাত্রাদি বহন পুর্বক ত্দীয় অন্ুগমন কর । 

সধ্যাহ্কালীন-সেবা। 

১। স্ত্রীকুণ্ডে (রাধাকুণ্ডে ) শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন দর্শন 

কর! । 

২। কুঞ্জে বিচিত্র-পুষ্পমন্দিরাদি-নির্মাণ ও কু্জ-সংস্কার করা। 

৩। পুষ্প-শয্যা নিশ্মাণ করা। 

৪। যুগল-কিশোরের স্রীচরণ ধৌত করিয়া দেওয়া । 

৫1 নিদ্র-কেশপাশ দ্বারা তাহাদিগের শ্রীচরণের জল 

মুছাইয়া দেওয়।। 



৫৮২ শ্ীশ্রীতক্তিরতব-হার ৷ 

৬। তাহাদিগকে চামর ব্াজন করা। 
৭। মধুকপুষ্প-জাত মধু (আসব বা মদিরা) সংস্কার বরা। 

৮। এ মধুপূর্ণ পানপাত্র শ্রীরাধাকৃষে র সম্মুখে ধারণ করা। 
৯। এলাচ-লবঙ্গ-ক্ূরার্দি-সুবাসিত তানম্বল অপণ করা। 

১০। যুগলের চর্ধ্বিত ও কৃপাপ্রাপ্ত তাশ্বল আস্বাদন করা। 
১১। শরীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের বিহারাভিলাষ 'অনুভব পূর্বক 

কু হইতে বাহিরে আগমন করা। 

১২। যুগল-কিশোরের অপূর্ব কেলি-বিলাস দর্শন কর! । 
১৩। ক্তরী-কুদ্কুমাদি অনুলেপন দ্বারা স্াসিত শ্রাশঙ্গের 

সৌরভ আত্রাণ কর!। 
১৪। নৃপুর ও ভূষণাদির মধুর-ধবনি শ্রবণ করা। 
১৫। উভয়ের শ্রীচরণ-কমলে ধ্বজ-বাঙ্কৃশাদি যে সমস্ত 

চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা দর্শন করা । 
১৬। যুগলের বিহারান্তে কুঞ্জাভাত্তরে পুনঃ প্রবেশ করা । 

১৭। উভয়ের পাদ-সম্বাহন ও ব্জনাদি কর! । 

১৮। পানার্থে সুগান্ধ-পুপ্গাি-বাসিত শীতল-জল গুদান কর! 
১৯। কেলিবিলাস বশত; শ্ীরাধ!রাণীর শ্রীমঙ্গস্থ লুপ চিত্র- 

সমূহের গুননিম্মাণ ও তীয় শ্রীমঙ্গে তিলক রচন! করা । 
২০। শ্রীমতী শ্রীঙ্গে চতুঃসম-গন্ধ লেপন করা। 
২১। ছিন্ন মুক্তাহার গ্রন্থন কর! । 

২২। পুষ্প চয়ন করা। 

২৩। বৈজয়ন্তী-মালাদি এবং হার ও পুষ্পমালাদি গ্রন্থন করা । 



শ্রীশ্রীঅষ্টকালীয়-ম্মরণীসেবা-পদ্ধতি। ৫৮৩ 

২৪। হান্য-পরিহাসকারী যুগল-কিশোরের শ্রীহস্তে মুক্তা- 
হারাদি ও পুষ্পমালাদি প্রদান কর! । 

২৫। হার-মাল্যা্দি পরিধান করান । 

২৬) নুবর্ণ-চিরুণি দারা শ্রীনতীর কেশ সংস্কার কর!। 
২৭। শ্রীমতীর বেণী বন্ধন করা। 
২৮। ত্দীয় নয়নে কজ্জল প্রদান করা। 

২৯। তীয় অধর সুরঞ্জিত করা । 

৩০। তীয় গণ্ডস্থলে মৃগমদ দ্বারা বিন্দু রচনা কর! । 
৩১। ষুগল-কিশোরকে “মনঙগ-গুটিকাঃ, 'দীধুবিলাস 

প্রভৃতি মদনোদ্দীপক বটিক! গরদান করা । 

৩২। সুমিষ্ট ফল সংগ্রহ কর! ।, 

৩৩। এ ফল সংস্কার পৃর্রক ভোজনার্থে প্রনান করা 

৩৪। কোনও একটা ভাল স্থানে পাধ-ক্রিয়া সম্পাদন করা। 

৩৫। যুগল-কিশোরের পরস্পরের রহস্যালাপ শ্রবণ করা। 

৩৬1 যুগল-কিশোরের বন-বিষার, বন্ত-লীল” ঝুলনলালা। 

জল-বিহার, পাখক-ক্রীড়া প্রভৃতি অপূর্ধ-লীলা-সমূহ দর্শন কর । 
৩৭। যুগল-কিশোরের বনবিহার-কালে শ্রীমতীর বীণাদি 

বহন পুর্বক তীয় অম্ুগমন করা । 

৩৮। স্বীয় কেশরাশির দ্বার! যুগলের শ্রীপাদপন্ের ধু 

ঝাড়িয়৷ দেওয়!। 

৩৯। বসন্তলীলা-কালে পিচ্কারী-সমূহ নুগন্ধি তরল পদার্থে 

পূর্ণ করিয়। গ্রীরাধিকা কীগণের হস্তে প্রদান করা । 



৫৮৪ ্ীশ্রীতক্তিরতু-হার। 

8০। ঝুলন-লীলার সময় গান করিতে করিতে হিন্দোল 
অর্থাং দোল! ধরিয়া দোল দেওয়া। 

৪১। জলবিহার-কালে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি ধারণ পুববক 
শ্রীকুণ্ডের তীরে অবস্থান করা । 

৪২। পাশক-ক্রীড়ায় জয়িনী শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর আজ্ঞায় 

শ্রীকষের পণীকৃত-স্ুরঙ্গাদি-দখীগণকে অথবা মুরল্ী গ্রভৃতিকে 
বন্ধন করিয়া বল পূর্বক আনয়ন কর! এবং উহাদিগের প্রতি 
পরিহাস-বাক্য প্রয়োগ করা। 

৪৩। তুর্ধ্-পুজ। করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধাকৃণ্ড হইতে 

প্রীমতীর গমন-কালে তদীয় অনুমরণ করা। 

8৪। নূর্্য-পজায় তদননুকুল কার্ধানুষ্ঠান কর! । 
৪৫। সূর্যয-পৃজান্তে শ্রীমতীর অনুগমন পূর্বক গৃহে 

প্রত্যাবর্তন করা । 

অপরাহ্ুকালীন-সেব।। 

১। শ্রীবৃন্াবনেশ্বরীর রম্ধন-কাধ্যে তমুকৃল কার্ধ্য করা। 
২। শ্রীরাধারাণীর স্নান করিতে যাইবার সময় তীয় 

বসনশ্ভূষণাদি বহন পূর্বক তৎপম্চাৎ গশ্চাৎ গমন করা। 
৩। স্সানান্তে তদীয় বেশাদি রচনা কর!। 
৪। সখীগণ-পরিবৃত-্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর অনুগমন পূর্বক 

অট্রালিকার ছাদ্দে আরোহণ করিয়৷ বন-প্রত্যাগত সখাগণ- 
পরিবৃত শ্রাকৃষ্ণকে দর্শন পূর্বক পরমানন্দ উপভোগ কর! । 



শ্রীশ্রীঅষ্টকালীয়-ম্মরণীসেবা-পদ্ধতি। ৫৮৫ 

৫। ছাদ হইতে সখীগণ সহ শ্রীমতীর অবতরণ করিবার 

কালে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করা 

সায়াহুকালীন-সেবা। 

১। শ্রীমতী কর্তৃক তুলসী দ্বার। শ্রানন্দালয়ে ভোজা-সামগ্রী 
প্রেরণের জন্য, তথা শ্রীকৃষ্ণকে তাত্ব,লবীটিকা ও পুষ্পমাল৷ অর্পণের 
জন্য এবং সঙ্কেতকুপ্ত-কথনের জন্য তুলশীর নন্দালয়-গমন-কালে 

তদীয় অনুসরণ কর]। 

২। নন্দালয় হইতে শ্রীকুষ্ণের গ্রসাদাদি আনয়ন কর! । 

৩। এ প্রসাদ শ্রারাধিক। ও সবীগণকে পরিবেশন কর|। 
৪। তংকালে স্থগন্ধ-ধুপের দৌরভে তাহাদিগের নাসিকার 

আনন্দ উৎপাদন কর!। 

৫। পানার্থে পাটল-গোলাপ-চম্পকাদি-ুগন্ধিপুষ্প-বাসিত 

শীতল-জল প্রদান করা। 

৬। ন্ুবাসিত-বারি-পুর্ণ আচমন-গাত্রাদি প্রদান করা। 

৭। এলাচ-নবঙ্গ-ক্ূরাদি-বাসিত তান্থল অর্পণ করা। 

৮। অনন্তর প্রাণেশ্বরী ও সখীগণের অধরামূত সেবন কর! 

অর্থাৎ তাহাদিগের উচ্ছিষ্গ্রসাদ ভোজন করা। 

প্রদদোষকালীন-সেবা | 

১। সন্ধ্যাকালে শ্রীমতীর সময়োচিত বেশ রচনা করা অর্থাৎ 

কৃষ্ণপক্ষে নীল-বস্ত্রাদি, শুরুপক্ষে শুভ্র-বস্ত্রাদি ও তদনুরূপ অলঙ্কার 

পরাইয়। এবং গন্ধামুলেপন করিয়া প্রাণেশ্বরীর বেশ রচনা করা । 



.৫৮৬ শ্রী্ীভকতিরত্ব-হার। 

২। অনন্তর সখীগণ সহ কুঞ্জে শ্রীমতীর অভিসার করান ও 

সকলের গম্চাং পশ্চাং গমন করা । 

নিশাক্ালীন'সেবা। 

১। নিকুঞ্জে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলনাপি দর্শন করা। 

২। নিকুঞ্জে সকলের নৃত্যাির অপূর্বব-নাধুরী, দর্শন করা। 
ও। শ্রীবন্দাবনেশ্বরীর নৃপুরের ও শ্রীকৃষের বংশীর মধুর- 

ধ্বনি শ্রবণ করা। 

৪। উভয়ের মধুর-গীত শ্রবণ করা ও ন্ৃত্যাি দর্শন করা। 

৫। শ্রীকৃষ্ণের বংশীকে স্তব্ধ-ভীব প্রাপ্ত করান। 

৬। শ্ত্রীরাধিকার মধুর বীণা-বাদন শ্রবণ কর! । 
৭। নৃত্য,গীত ও বাছা দ্বার। সথীগণ-সমন্বিত শ্রীরাধা-কৃষের 

'আনন্দ বিধান করা। 

৮। স্ববাসিত-তাম্থল, গম্ধদ্রবা, মালা, ব্যজন, স্ৃবািত 

শীতল-জল ও পাদ-সম্বাহনাদি দ্বার! শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা কর! । 

৯। শ্রীকৃষের মিষ্টান্ন ও ফলমূলা দি-ভোজন দর্শন করা। 

১০। সধীগণ-মমন্ধিতা গ্রবৃন্দাবনেশ্বরীর শ্রীকৃষ-গ্রস।দ" 

(ভোজন দর্শন করা। 

১১। তাহাদিগের অধরামৃত অর্থাং স্্ীমুখোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা। 
১২। সবীগণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্*-যুগলের মিলন 

র্শন করিয়! ও তাহাদিগের চব্বিত তাম্থল সেবন করিয়৷ এবং 
মধুর রসালাপাদি শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করা। 



্ীশ্রীষ্টকালীয়-ম্মরণীসেবা-পদ্ধতি। ৫৮৭ 

১৩। মুবকৌমল শযায় যুগল-কিণোরের শয়ন দর্শন করা 
১৪। সধীবৃদ্দ মহ গবাঙ্গ-পথে উয়ের ক্রীড়া দর্শন করা। 
১৫। ব্যজনাদি দ্বারা পরিস্রান্ত-ুগল-কিশোরের দেবা 

করা? অনন্তর তাহাদের দিদ্রাগমে সখীগণ নিজ-নিজ-শয্যায় 
শয়ন করিলে তংকালে নিজেও তথায় শয়ন করা। 

তি ্রীশরীমষ্টকালীম-ম্মরণীসেলা-পদ্ধতি মমাগু। 

সর সা আন 

রীপ্রীঅষ্টকা লীয়-ম্মরণীসেবা-পদ্ধতি-সন্বদধে দুটুবয। 

নিয়লিখিত দিন-সমূহে প্রকষণের গোচারণ-দীগা ও শ্রতীর হুধ্যপৃজ 

বন্ধ থাকে: 

১। শ্রশ্রজনমাষটসীর দিন ও তৎপরদিন' '******৮ ২ ছিন| 

২। শ্রীত্ীরাধাষ্টমীর দিন ও ভংপরদিন'.... ******* ২ দিন। 

৩। মাধী গুরপ্চী অর্থাৎ বন্তগঞ্চনী হইতে ফাল্গুণী-পর্ণিমা অথাং 

পৌর-পুণিমা পরযান্.**২৬ দিন 



৫৮৮ শ্রীশ্রভক্তিরতব-হার 

শ্বীশ্রীদণ্ডাত্তিকা লীলা-_(দণ্ডটিকা )। 

দ্রিবা-লীল| ৷ 

প্রাতঃকালে উঠিয়৷ শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী । 

দিস্তধাবনাি-ক্রিয়া করিলা আপনি ॥ ** 

উদ্বর্তনাি দিয়া সখী করাইল। সান । 

তবে বেশভূষা করাইল পরিধান ॥ 
এই কাধ্্যে শ্রীমতীর একদগ যায়। 

উৎকনিত-চিত্ত কৃষ্ণ দর্শন-আশায় ॥ ১ ॥ 

তবে শ্রীকষ্ণের লাগি রন্ধন করিতে। 

নন্দীশ্বর যাইতে যায় একদগড পথে ॥ ২॥ 

তথ! পাঁচদণ্ড যায় বিবিধ রন্ধানে ॥ ৭ ॥ 

একদগু যায় পুনঃ কৃষ্ণের ভোজনে ॥৮॥ 

নবম দণ্ডেতে রাধার প্রসাদ-সেবন | 

অবশেষ পাইল তবে সর্ব সবীগণ ॥ ৯॥ 

নয়দণ্ড পরে কৃষ্ণের গোঠেতে গমন । 

দেখিয়া শ্রীরাধা গৃহে করে আগমন ॥ ১০ ॥ঁ 

ইথে শুকদণ্ড যায়, একদণ্ড আর । 

আয়োজন করে সৃধ্য-পুজার সম্ভার ॥ ১১৮ 

অতঃপর স্ুর্ধ/শপুজার কারণে যাইতে। 
পথে তিনদণ্ড যায় গমন করিতে ॥ ১৪ ॥ 



শ্রীশ্রাদগ্াত্বিক। লীল। _( দগুটিকা )। ৫৮৯ 

সূর্য্যালয়ে গিয়। সৃষ্যে প্রণাম করিয়!। 

পুজার সম্ভার সব সে স্থানে রাখিয়া ॥ 

ফুল তুলিবার ছলে নিঞ্জ-সবী লইয়া । 

রাধাকুণ্ডে যান কুষ্ণ-্দর্শন লাগিয়। ॥ 
দুই দণ্ডে যান রাই নিজকুণু-তীরে । 
গ্রীকুষ্ণ-দর্শন কৈল নিকুঞ্জ-কুটাবে ॥ ১৬ ॥ 
কৃষ্ণেরে প্রণাম করি চন্দন-মালা দিল। | 

ছুঁু প্রেমে গৰগদ আলিঙ্গন কৈলা ॥ 

তবে নানা কৌতুক করিল! ছুইজনে । 

হিন্দোলা ঝুলিল1 দৌছে আনন্রিত-মনে ॥ 

সবীগণ সঠ মিলি কৈল জল-কেলি। 

তবে বুঞ্জ-বিহার কৈল দৌহে পাশ! খেলি ॥ 

খেলায় হারিল। কৃষ্ণ আরাধার সনে । 

কৃষ্ণ বলে বিকাঠনু তোমার চরণে ॥ 

মিষ্টান্ন পকান কুষে ভোজন করাইল।। 

সখাগণ শৈয়। রাই অবশেষ পাহলা ॥ 

তবে দেহে প্রবেশিলা শমণি-মন্দিরে। 

রসের বিপাস কৈলা প্রফুল্ল- অন্তরে ॥ 

এরূপ |ব্লাস্রসে যায় ছয়দণ্ড। 

অতঃপর শারাধিকা যান সূধ্যকুণ্ড।॥ ২২ ॥ 

সূরধা'লয়ে যেতে রাধার ছুইদণ যায়। 

একদগ গত হয় সুর্যের পুজায় ॥ ২৫ ॥ 



শ্ীশ্রীভক্তিরত্ব-হার ৷ 

পুজা-অবশেষে গৃহে ফিরিয়া যাইতে। 
চারিদণ্ড পুনঃ গত হয় সেই পথে ॥ ২৯ ॥ 

অনস্তর শ্রারাধিকা আ্লান সমাপিয়। । 

সুধ্যের প্রসাদ পান সখীগণ লইয়া ॥ 

প্রসাদ পাইতে রাধার যায় একদগু। 

লুচি পুর মিঠাই যেন অমৃতের খণ্ড ॥ ৩০ ॥ 
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কিছু কৃষ্ণের লাশিয়। 

তুলসীর হাতে তাহ] দেন পাঠাইয়। ॥ 

অতঃপর শ্রীরাধিক বিরলে বপিয়। । 

কৃষ্ণ লাগ মালা গাথে হরষিত হইয়। ॥ 

পান-বীড়া বান্ধিতে চন্দন-ঘরষণে । 

ছুইদণ্ড গেল, দিবা হৈপ অবসানে ॥ ৩২ ॥ 
এই ত বত্রিশ-দগু হৈল দিবা-লীলা । 

এইমত রাধাকৃষ্ণের ব্রজে নিত্য-খেল। । 

রাত্রিলীলা ৷ 
সন্ধ্যার উত্তরে রাই শয়ন করিলা । 

পথশ্শ্রমে ছুইদগ্ড রাই নিদ্রা! গেলা ॥ ২॥ 

ছুইদণ্ড পরে রাই রন্ধনে বসিলা। 

আর ছুইদণ্ডে রাই রন্ধন সারিল। ॥ ৪॥ 

ছয়দণ্ড পরে কুষ্ণ-প্রসাদ আসিল ॥ ৬॥ 

সখী-সঙ্গে একদণ্ড ভোজন করিল ॥ ৭ ॥ 



শ্রীশ্রীদগ্ডাত্মিকা লীলা-_-€ দণ্ডটিকা )। ৫৯১ 

ভোজনাস্তে তিনদণ্ড করিল। শয়ন। 

উঠি দশদণ্ডে অভিসার-আয়োজন ॥ ১০ ॥ 
যাইতে সঙ্কেত-স্থানে ছুইদণড যায়। 

বারদণ্ড পরে কৃষ্২-দরশন পায় ॥ ১২ ॥ 

একদও মালা-পান-্চন্দন-সেবন। 

তাহে কত রসালাপ প্রেম-পন্ত।বণ ॥ ১৩৪, 

রাঁসাদি-কৌতুকে তবে চারিদণ্ড যায়। 
সখীগণ মিলি রাধাকৃষ-গুণ গায় ॥ ১৭ ॥ 

অষ্টাদশ-দণ্ডে পুনঃ নিকুঞ্জ-বিহার । 

নান। পুম্পবেশ হয় নানা অলঙ্কার ॥ ১৮ ॥ 

কুস্থম-যুদ্ধেতে পরে একদণ্ড যায়। 

পুজ্পশয্য।”পরে দোহে শয়ন করয় ॥ ১৯ ॥ 

বিংশ-দণ্ডে হয় পুনঃ ভোজন-বিলাল। 

তাহে বুন্দাদেবী-আদির মনের উল্লাল ॥ ২০ ॥ 

বিশদণ্ড পরে হয় দোহার বিলাস। 

চারিদগড রতি-রসে দোহার উল্লাম ॥ ২৪॥ 

অতঃপর রাধা-কৃষ্ণ সুখে নিদ্র। যান । 

দুইদণ্ড নিদ্র। করি করে গাত্রোথান ॥ ২৬ ॥ 

নিদ্রা-ভঙ্গে কাতর ছু বিরহ ভাবিতে। 

ছুইদণ্ড যায় দুঃখে বিদায় লঈতে ॥ ২৮ ॥ 

এইরূপে ছুইদণ্ড যাইতে যাইতে । 

কুঞ্জ ছাড়ি রাধা-কৃষ্ণ চলিল! গৃহেতে ॥ 



৯২ শ্রীশ্ীতক্তিরত্-হার। 

ছুইদ্ডে আমি রাই যাবটে পশিলা ॥ ৩০ ॥ 

দুইদণড রাত্রি-শেষে তবে নিদ্রা গেলা ॥ ৩২॥ 

এই ত বত্রিশ-দণড হৈল নিশ।-লীল!। 

এইমত রাধা-কৃষ্ণের নিত্য লীলাখেলা ॥ 

রাধাকুষ্“-লীলা৷ যত কহনে না যায়। 

সংক্ষেপে কহিল কিছু সেবার নির্ণয় ॥ 

রাগানুগ! হইয়। কর সাধ্য-সাধন । 

এই নিত্য-লীল। কর মানসে সেবন ॥ 

সাধক যে জন, সেবা-নিরয় বুঝিয়।। 

যে সময় যেবা সেবা করহ চিন্তিয়া ॥ 

রূপ-রঘুনাথ-পার্দপন্প করি আশ। 

চৌষট্ট-দণ্ডের সেবা কহে কৃষ্ণদাস ॥ 

ইতি শ্রীল-কষ্জাস-বাবাজীমহারাঁজ-কৃত শ্রীশ্রীদপ্ডাত্মিক! লীল! সমাপু। 

্্রীপ্রীউপদেশামুতং। 

বাচো। বেগং মনসঃ ক্রোধশবেগং 

ভিহবা-বেগমুঘরোপস্থ-বেগং। 

এতান্ বেগান্ যে বিষহ্কেত বীরঃ 

সব্বামপীমাং পৃথিবীং স শি্তাং ॥ ১॥ 



শ্রীশ্রীউপদেশামূতং। ৫৯৩ 

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্লোইনিয়মাগ্রহঃ | 

জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়ভির্ভক্তিবিনশ্যতি ॥ ২॥ 
উৎসাহানিশ্চয়াদৈর্য্যাত্তত্তৎ-কন্মপ্রবর্তনাৎ। 
সঙ্গ*্ত্যাগাৎ সতে। বৃক্ধেঃ ষড় ভিত্তি; প্রলীদতি ॥ ৩॥ 

দদাতি প্রতিগৃহাতি গুহামাখ্যাতি পুচ্ছতি। 

ভুক্ত ভোজয়তে চেব যড়বিধ-গ্ীতিলক্ষণং ॥ ৪ । 

কৃষ্ণেতি যস্ত গিরি তং মনসাদ্রিয়েত 

দীক্ষান্তি চেত প্রণতিভিশ্চ ভজস্তমীশং। 
শিপ শী 

১ যিনি কটু-কথ| বলার বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ এবং 

উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করিতে পারেন অর্থাৎ ঘিণি কথনও কাহাকে ও 

দুর্ব্বাক্য বলেন না» কাহারও উপর রাগ করেন না, খাওয়ার লোভ করেন না, 

অতি-ভোঞ্ন করেন ন। এবং জননেন্দ্রিয়ের অবৈধ বা. আদৌ পরিচালন! করেন 

না, সেই বীর সমস্ত পৃথিবীকে বশীভূত করিতে পারেন। 

২। অভিষ্ভোজন, বৃথা-পরিশ্রম, গ্রলাপ-ব|কা অর্থাৎ কুষ্ণকথ| ভিন্ন 

অন্ত কোনও বাজে কথ! বলা, ভজনশবিষয়ে অনিয়মের গ্রতি আগ্রহ 'অসতের 

সঙ্গ ও বিষয়াদিতে লাপস।-_-এই ছরটা দ্বার! ভক্জিদ্বেবী বিনাশ প্রাণ্ত হন। 

৩। ভজনে আগ্রহ, ভক্তিতত্ব নিরূপণ করা, কর্মফল-জনিত ছুঃখ* 

ভোঁগাদি নীরবে সহ্য করা, ভক্তির অনুকূল কর্ম করা, অসৎসঙ্গ ত্যাগ 

করা ও ভজন-কার্ধ্য করা__-এই ছয়টা দ্বার! ভক্তিদেবী উজ্জল! হন। 

৪। দান করা, দান লওয়া, গুহকথা বলা, গুহাকথা জিজ্ঞাস! করা, 

ভোঁজন করা ও ভোঁজন করান-_-এই ছয় প্রকার আচরণ ভকবন্ধুর 

সম্বন্ধে গ্রীতির লক্ষণ । 

৩৮ 

পি 



৫৯৪ শ্ীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

শুভষয়। ভজন-বিজ্মনন্যমন্তা- 

নিন্দাদি-শৃন্ত-হৃদমীগ্ত সঙ্গ-লব্ধা ॥ ৫ ॥ 
দৃষ্টেঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষস্ত্ দোষৈ- 
নন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্ত পশ্যেং। 

ঙ্গান্তসাং ন খলু বুদ্ধদ-ফেন-পক্টৈঃ 
্হ্ম্রবত্বমপগচ্ছতি নীর-ধর্মৈ: ॥ ৬॥ 

হ্যাং কৃষ্ণ-নাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিষ্ঠা- | 

পিত্তোপতপ্ত-রসনস্ত ন রোচিকা নু। 

কিস্তাদরাদনু দিনং খলু সব জুষ্টা 
স্বাী ্রমান্তবতি তদগদ-মূল-ত্ত্ী॥ ৭। 

নি পিস সিসি রি উয 5 এল শক শি পশলা শিতিিাশি 

৫। কলাম ধাহারই মুখে শুনিতে পাইবে, তীহাকেই মনের 

দ্বারা আদর করিবে; ধাঁহার দীক্ষ! হইয়াছে তাহাকে অধিকন্ত প্রণাম 
দ্বারাও সম্মান করিবে; যিনি প্রভুকে ভজন করিতেছেন তাহাকে 

তছুপরি সেবা! দ্বারা আদর করিবে; আর যে তক্ত একনিষ্ঠ ও ভঙজনে 

পরিপক এবং পরনিন্দাদি একেবারেই করেন না, তাদৃশ মহাত্মার সঙ্গ 
লাভের জঙ্চ আকাজ্া করিবে। 

৬। জলের ধর্ম বুছদ। ফেণ, পক্কাদি গঞ্গাজলে থাকিলেও) তথাপি 

গঞঙ্জাজল যেমন অপবিত্র হয় না, তদ্রুপ দেহের ধর্ম রোগাদি-জনিত পৃ, 
রক্ত, রেদ ও লালাদি ভক্তের দেহে পরিদৃ্ই হইলেও, তাহাকে প্রাকৃত 

রূপে দর্শন করিয়া ত্বগ করিবে নাঃ যেহেতু তাঁহার দেহ নিত্যয-পবিত্র 

এবং উহ| সাঁধারণ'মানবের ন্যায় জড়দেহ নহে। 
৭। অবিস্তারূপ পিতদুষিত-রসনা-যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কৃষণ-নাম-গুণ" 

লীলাদিশরূপ মিছরি ভাল লাগে না, কিন্তু প্রতিদিন আদর পূর্বাক এ 



ঞউপদেশামৃতং | (৯৫ 

তন্নাম-রূপ-চরিতা দিযু কীর্তনানু- 
স্বত্যোঃ ক্রমেণ রসনা-মনসী নিযোজা। 

তিন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনান্বগামী 

কালং নয়েনিখিলমিত্যুপদেশ-দারঃ ॥ ৮ ॥ 

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতা বরা মধুপুরী তত্রাপি রাগোতসবাদ- 
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমপান্তত্রাপি গোবদন;। 

রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকু্পতেঃ প্রেমামু-প্লাবনাং 

কুর্ষ্যাদস্ত বিরাজতো। গিরিতটে মেবাং বিবেকী ন কঃ॥ ৯॥ 

কর্মিভাঃ পরিতো হরে; প্রিয়তয়! খ্যাতিং যযুজ্ঞানিন- 
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠা যত । 
তেত্যস্তাঃ পশুপাল-পঙ্কজদৃশস্তাভ্যোইপি সা রাধিকা 
প্রেষ্ঠা তয় তদীয়-সরসী তাং নাশরয়েৎ ক: কতী॥ ১০ ॥ 

ম্ছিরি সেবন কাঁরতে করিতে উহা ক্রমশই মমি লাগিতে থাকে এবং 

উহ তখন অবিদ্ারূপ পিস্তরোগের মুল ধ্বংস করিয় দেয়। 

৮1 শ্রীকের নাম-রূপ-লীলাদির শ্ররণ-কীর্তনাদিতে মন ও লিহবাকে 

নিযুক্ত করিয়া! কৃষ্টামুরাগী জনের অগুগত হইয়া ব্রজে বাম করন; কাল 
ঘাপন করিবে, ইহাই হইল উপদেশের সার। (এই ব্রঙবাম অন্ত সাক্ষাৎ 

করিতে পারিলে খুবই ভাল, তাভাবে অগত্যা মানংমই করিতে হয়। ) 

৯। বৈকৃঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে রামোতসৰ বশতঃ শ্রীরৃন্দাবন 
শেঠ, তন্মধ্যে গ্রীগোবিন্দের কেলিবিলাস-হেতু শ্গোবদ্ধন শ্রে” তনধ্যে 

প্রকে প্রেমামত-প্লাবন-হেতু শ্রীরাধাকু্। শ্রেষ্ঠ । গোবদীনগিরি-তটে 
বিরাজমান এই শ্রীরাধাকুণ্ডের মেব৷ কোন্ বিবেকী জন না করিবেন? 

১৯) কর্দিগণ হইতে জ্ঞানিগণ ট্রীহরির প্রিয় বলিয়। এরি 



৫৯৬ শ্রীপ্ীভক্তিরত্ব-হার। 

কৃষ্ণস্তোৈ: প্রণয়-বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোহগি রাধা 
কুগুবাস্তা। মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি। 

যং প্রেষ্টেরপ্যলমস্থলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং 
তৎ-প্রেমদং সকুদূপি সরঃ জাতুরাবি্করোতি ॥ ১১॥ 

ইতি শ্রীল-জীনগোম্বা মিপাদস্ত শিক্ষার্থং শ্রীমদ্রূপগোম্থামি- 

পাঁদেনোক্তং শ্রীপ্রীউপদেশামুতং সমাপ্তং। 

পাশা পা ২ শীট পা ভাটি শী শি শা 

জ্ঞানিগণ হইতে জ্ঞানমুক্তগণ অর্থৎ নি্ডদতরক্ষজ্ঞান-মম্পর্কহীন ভক্তগণ 

্রেঠ; তাদুশ ভক্তগুঁণ হইতে গ্রেমিক ভক্তগণ প্রেঠ ; ঈদ গ্রোমকগণ 
হইতে ব্রজগোগীগণ শেঠ; ব্রজগোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা শুকৃণের 

সর্বাপেক্ষ! গ্রিয়তম| বলিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ 
প্রিয়তম ; অতএব কোন্ কৃতী ব্যক্তি এই ্ ীরাধাকুণগ্ডকে আশ্রয় না করিবেন? 

১১। শ্রীকৃষ্ণের বাঁবতীয় প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধ! মুনিগণ 

কর্তৃক ্রীরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়া-রপে এবং তদীয় কুণ্ড অর্থাৎ শ্রীরাধা- 
কুণও শ্রীরুষ্ণের সর্বশেষ প্রিয়"রূপে কথিত হইয়াছেন। এই শ্রীরাধাকুণ 

শ্রীকষের প্রিমতম*তক্তবর্গেরও সুলভ নহে, ত| সাধারণ-তক্তের কথ! আর কি 

বলিব? এই গ্রীরাধাকুণ্ডে একবারমাত্বও স্নান করিলে, ইনি প্রসন্ন ও সা 

হইয়া! লাত-ব্যক্তিকে শুহুষ্ন ত শ্রকষ্তপ্রেম গ্রদান করিয়! থাকেন। 

ইতি গ্রাপ্রীউপদেশামুতের অনুবাদ সমাপ্ত। 



(৯৭ 

চারি-ধাম। 

(১) বদরিকাশ্রম, (২) দ্বারা, (৩) পুরী ও 

(৪) সেতৃবন্ধ-রামেশ্বর_:এই চারিধাম। ইহার! নিখিল-তীর্ঘোপরি 

সর্কোত্তমোত্বম পুণ্যক্ষেত্রবূপে বিরাজ করিতোছন। বৈষবগণ এই 

চারিধাম দর্শন, ও পরিক্রম1 করিয়া থাকেন। 

উ্ননব্ীপ ও শ্্ীবৃন্দাবন-ধাম উপরোক্ত চারিটা প্রসিদ্ধ 

ধামেরও অতীত পরম-পুণাধামরূপে বিরাঁজিত এবং বেষ্চবগণের 

সমীপে সর্ববাপেক্গ৷ সমাদূত। 
৪০টি 

চারি-সম্প্রদায় । 

পল্পপুরাণে বলিয়াছেন, সম্প্রদায়-বিহীন মন্্র-দকল নিক্ষ্; 

বহু বহু সাধনা দ্বারা শতকোটি কল্পেও এ সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না; 

অতএব কলিকালে স্ত্রী, ্ ষ, রুদ্র ও সনক-_এই চারিটা ভুবন- 

পাঁবন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে। “প্রমেয়-রত্াবলী' "গ্রন্থ 

বলিয়াছেন, শ্রী ( লক্মীদেনী) রামানুজকে; ব্রহ্মা মাধ্বাচারধাকে, 

রুদ্র ( মহাদেব) ঝিফুম্বামীকে এবং সনক (সনকাদি চতুঃসন ) 

নিশ্বাদিত্যকে স্বঘ্য-সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূণে অঙ্গীকার করিলেন। 

নিমিত্ত রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটী সম্প্রদায় যথাক্রমে 

(১) রামান্ুজ (রামানন্দী বা রামাং ) (২) মাধ্বাচার্য্য 

(মাধী), (৩) বিষুস্বামী ও (৪) নিশ্বাদিত্য ( নিমাং 

ঝ নিশ্বার্ক ব| নিমানন্দী )--এই চারিটা নামে সচরাচর কথিত 



৫৯৮ প্াগ্রীভক্তিরত-হার। 

হইয়। থাকে। এই চারিটা সম্প্রায়ের অন্তুভূক্তি গুরুগণকে 
সম্প্রদায়ী গুরু বলে। বিশেষরূপ জানিয়া রাখিতে হইতে যে, 

শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে হইলে এই চারিটী সম্প্রদায়ী গুরু ব্যতীত 

অন্য আর কাহারও নিকট বিষুন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই, করিলে 
তাহা নিচ্ষল হয়; স্ত্ুতরাং যদি তুলক্রমে অসম্প্রদায়ী গুরুর 

নিকট দীক্ষা লওয়! হইয়া থাকে, তবে সে গুরু পরিত্যাগ করিয়া 

সম্প্রণায়ী গুরু করিতে হয়; ইহাই হইল শাস্ত্র ও সদাচার- 

সম্মত বিধি। বল্লভাচার্ধয ( বল্পভাচারী বা বল্পভী )সম্প্রদায় বিষণ 

স্বামি-সম্গ্রদায় হইতে নির্গত হইলেও, ইহারা তৎসম্প্রদায়ের ত্যাজ্য 
বলিয়। ইহারা চারিসম্পরায়-মধ্যে গণ্য বা ত্বস্ততুক্ত নহেন। 

শীমন্মহা প্রভৃ-প্রবত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধবাচার্ধা-সম্প্র- 

দায়েরই অস্তভৃক্তি; কিন্তু ইহা সর্বতোভাবে এ সম্প্রদায়ের 
মৃতানুসরগ করে না বলিয়া, এ সম্প্রদায় হইতে অনেক বিষয়ে 

ইহার বৈশিষ্টা ও পার্থক্য রহিয়াছে ; তন্লিমিন্ত ইহা যেন একটা 

পৃথক সম্প্রদায় বলিয়া অনুভূত ও তদ্রুপেই পরিগণিত হয় 
এবং ইহ গৌড়ীয়, বা মাধ্ব-গোঁড়ীয়, বা মাধ্ব-গৌড়) বা গৌড়েখর, 
বা মাধবী-গৌড়েশ্বর সম্প্রদায় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । 

রামানন্দী, সম্প্রদায় প্রধানত শ্রীরামমন্ত্রে,, কেহ বেহ.. বা 

প্রীমারায়ণ ব! প্রীনসিংহমন্ত্ে, এবং অন্য তিন সম্প্রদায় গ্রীক 

মাস্ত্র'(কিশোরগোপাল বা বালগোপাল-মন্ত্রে) 'দীক্গিত হইয়া 
থাফেম। গোঁভীয় অর্থাৎ।মাধবী-গৌড় সম্প্রদায়ের 'ভক্তগণ, কেহ 

বা. কেবল'গৌরমন্ত্রে' কেহ-রা; কেবল" কৃষ্ণসন্তেট আবার, কেন্ছ বা 



চারি-সম্প্রদায়। ৫৯৯ 

গৌর ও কৃষ্ণ এই উভয়বিধ মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়। থাকেন; পরস্ত 

গৌড়ীয়-তক্তগণের পক্ষে শেষোক্ত বিধিই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, 
যেহেতু তাহাদের ভজনই হইল শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়েরই 
যুগপৎ অর্থাৎ একত্রভজন_-এ ছুই ম্বরূপের একের ভঙ্গন ছাড়িয়! 
কেবল অন্যের ভজন শান্ত্রবিহিত বা সদাচার-সম্মত নহে । 

ঞ 

মাধবাচাধ্য-সম্প্রদায়ের ধাম-ছত্র। 
ধর্মশালা-_অবস্তিকাপুরী। শাখ।-_অদৈত। 
ধাম-_বদরিকাশ্রম। গোত্র অচ্যুতানণ্দ। 

স্বখবিলাস-_নৈমিষারণ্য। বর্ণ_শুর্লু। 

ক্ষেত্র মঙ্গপাত। আহার--হরিনাম। 

পরিক্রমা-__লৌহগড়। ঝয--পরমহংস। 
দেবী- মঙ্গল! । ভিক্ষা-নিষ্কাম। 

তীর্ঘ-_-অলকানন্ন। দেবত__নারায়ণ। 

ইঞ্ট--সাবিত্রী। পাধর__নন্দ। 

উপাস্য-_বরন্ষ ৷ বেদ__অধর্কা। 
গায়ত্রী_বিষু সম্প্রদায়_বরন্ষ | 

মন্ত্র _বিষুহংস। মুক্তি-_-সালোক্য। 

দ্বার মুখ কষ্ণগাদী-_উরূপী। 

আচার্য্য-ত্রিকাল। আখড়া--বলভদ্র। 



৬৬৩ 

সধবাচ্লাপ্য-সম্প্রদাস্ত্রে গুরুপ্রনালী-প্রদর্শন ) 
পরব্যোমেশ্বর শ্রীনারায়ণ। 

ব্রহ্মা 

নারদ 

ব্যাস 

মাধ্বাচার্যয 

না 
নরহরি 

গাব 
অন্য 
জাীর্ঘ 

নদীর 

নি 

বানি 

নে 
ূ 

জয়ধর্শা 



৬০১ 

শ্রীরাধিকার স্থিতি-নির্ণয়। 

(১) 

কোনও কোনও মহাত্বার মতে ইহা! এইরূপ £-- 

বসস্তোংসব-উপলক্ষে মাঘ-মাসের শুরা পঞ্চমীতে বর্ধাণে 

স্বীয় পিতৃভবনে শ্রীমতীর আগমন ও আধাঢ-মাসের শুরু! 

চতুর্থী পর্ধাস্ত তথায় অবস্থান। 
আফাঢ-মাঁসের শুক পঞ্চমীর দিন যাবটে শ্বশুরালয়ে শ্রীমতীর 

আগমন ও শ্রাবণ-মাসের শুরু দ্বিতীয় পধ্যন্ত তথায় অবস্থান । 

ঝুলনযাত্রা-উপলক্ষে আাবণ-মাসের শুর্ল! তৃতীয়ার দিন 
শ্রীমতীর বর্ধাণে আগমন ও পুনিস। পর্যান্ত তথায় অবস্থান। 

শ্রাবণ-মাসের কৃষ্ণ-গ্রতিপদে শ্রীমতীর যাবটে আগমন ও কৃষ্ণা 

টা পরয্যপ্ত তথায় অবস্থান। 
জন্মাষ্টমী-উপলক্ষে শ্রাবণ-মাসের কৃষ্ণা সন্তমীতে মা যশোণ। 

কর্তৃক প্রীমতীকে নন্দালয়ে আনয়ন ও ভাদ্র-মাসের শুরু বণী 
পর্য্যস্ত তথায় অবস্থান । 

রাধাষ্টমী-উপলক্ষে কীতিরা-মাত। কর্তৃক কন্যাকে ভাদ্রমাসের 

শুরু! সপ্তমীতে বর্ধাণে আনয়ন ও শুরু! দশমী পর্যন্ত শ্রীমতীর 

তথায় অবস্থান। 

ভাদ্র-মাসের শুরা একাদশীতে প্রীমতীর যাবটে আগমন ও. 

আশ্বিনের শুরু-প্রতিপদ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান ॥ 

শারদীয়াপৃজা-উপলক্ষে কীত্িদা মাতা কর্তৃক আশ্বিনের শুরা 



৬০২ প্র্ীভক্তিরত্ব-হার। 

'দ্িতীয়াতে স্বীয় কন্যাকে বর্ধাণে আনয়ন এবং শুরু দশমী পর্যন্ত 

শ্রীমতীর তথায় অবস্থান । 

আশ্বিনের শুরা! একাদশীতে শ্রীমতীর যাঁবটে আগমন ও 
কাত্তিকের শুরু-প্রতিপদ পর্যাস্ত তথায় অবস্থান। 

্রাতৃদ্বিতীয়া-উপলক্ষে ভ্রাতা শ্ত্রীদামকে তিলক দিবার জন্ব 

কাত্তিকের গুক্ল। দ্বিতীয়াতে শ্রীমতীর বর্ধাণে আগমন ও শুরু! 
চতুর্থী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান । 

কান্তিকের শুক! পঞ্চমীতে শ্রীমতীর যাবটে আগমন ও মাঘ" 

মাসের শুরু। চতুর্থী পরধ্স্ত তথায় অবস্থান । 

(২) 

কোনও কোনও মহাজ্লার মতে ইহা এইরূপ £-- 
মাঘ-মাসের শুরু! দ্বিতীয়ায় শ্রীদাম যাবটে গমন করেন ও 

তৃতীয়াতে ভাতা শ্রীনামের সঙ্গে শ্রীমতী বর্ধাণে পিত্রালয়ে 

আসিয়া বৈশাখের শুক্লা দ্বিতীয়! পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। 

এই সময়ে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সহ মাঘ-মাসে বসস্ত-পঞ্চমীর 

উৎসব-উপভোগ ও মদনপৃজা-উপলক্ষে বসম্ত-বিহার, ফাল্গুন-মাসে 

হোলিলীলা) চৈত্রমাসে মাধবীবিলাস ও বসস্তোংসব এবং বৈশাখ" 
মাসে ফুলদোল-লীল।। 

বৈশাখ-মাসের শুর দ্বিতীয়ায় শ্রীমতীর দেবর শ্ত্ীহু্মদ 

বর্ধাণে গমন করেন। তৃতীয়াতে শ্রীমতী তংসহ 'যাবটে আসিয়া 
আধগ-মাসের শুর্ল-প্রতিপদ পয্যন্ত তথায় অবস্থীন করেন? 



শ্রীরাধকার স্থিতি-নিণ্য়। ৬৪৩ 

শ্রাবণ-মাসের শুরু-গ্রতিপদে শ্রীনাম যাঁবটে গমন করেন ও 
দ্বিতীয়াতে শ্রীমতী ভ্রাতার সহিত বর্ধাণে আসিয়। আগ্থিনের শুরু! 
দবা্শী পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ 
শ্রাব-মাসে স্বীয় গ্রাণবল্লভ শরীক সহ ঝুলন-লীপাদি হয়। ভাদর- 
মাসে জন্মাটমীউণলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়। পিতামাতা সহ ভ্্ীমতীর 
নন্নালয়ে নন্দোংসব-দর্শনে গমন করেন এবং তথায় গরাণকান্তের 
দর্শন ও মিলন-জনিত পরমানান্দোপভোগ পূর্বক উৎবান্তে বধাণে 
গ্রত্যাবর্তন করেন; অনন্তর শ্রীরাধাষ্টমী-উপলক্ষে নিমন্ত্িত হইয়া 

শ্রীকৃষ্ণের বর্ধাণে আগমন এবং গ্রিয় সঙ শ্রীমতীর মিলন ও মহা 
আনন্দোংদব। তৎপরে আশ্বিন-মাসে শারণীয়োংসব। 

অনন্তর আশ্বিনের শুরু! দ্বাদশীতে শ্রাছুর্ম৭ বধাণে গমন 

করেন। ত্রয়োদশীতে শ্রীমতী তত্মহ যাঁবটে আগমন করিয়। 

মাঘ"্মাসের শুরু! দ্বিতীয় পথ্যস্ত তথায় অবস্থান করেন । এই 

সময়ে মধ্যে কান্তিক-মাসে মহারাম। দীপাবলী, ল্কৃট, 

গোবরধন-পৃজ| ও ভ্রাতৃত্িতীয়াদি উৎসব । 

( শ্রীলপিতাদি-সধীগণ, শ্রীরপমপ্রণী-আদি ম্ারীগণ ও শ্রৃতুলমী আদি 
'পবীসীগণ নিত্য-মহচনী-রূপে প্রীমতীর সঙ্গে সঙ্গে গমনগমন করেন) 



৬০৪ শ্রশ্নীভক্তিরতু-হার। 

শ্ীমন্হাপ্রভুর মত। 
আরাধ্য। ভগবান্ ব্রজেশস্তনয়ন্তদ্ধাম বৃন্দাবন 
রম্য। কাচ্ছিপাসনা ব্রজবধূ-বে্ণ যা কল্পিতা। 
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেম পুমর্ধো মহান্ 
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্সতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥ 

শ্রপাদ-বিশ্বনাথ-চক্রবন্তিঠাকুর। 

ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীক্ই হইলেন একমাত্র 

পরমারাধ্য, শ্রীবৃন্দাবনই হইতেছে তাহার ধাম অর্থাৎ বসতিস্থৃল, 
শরীব্রজবধূবর্গের আচরিত মধুরভাবে উপসনাই হইল তাহার 
উপাসনা, সাত্বিকপুরাণ ভ্রীমস্ভাগবতই হইতেছেন তাহার বিশিষ্ট- 
শান্ত এবং তাহার প্রতি প্রেমই হইল জীবের পরম-পুরুঘার্থ 
( যাহা! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষেরও অতীত )। ইহাই হইল 
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মত; এই মতেই আমাদের পরম আদর; 
ইহাতে এবং ইহার অনুকূল ও অনুগত মত ভিন্ন অন্য আর 
যে কোনও মতে আমাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। 

অপরাধ । 

শ্ীকষ-ভজন করিতে হইলে অপরাধ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে 

হয় নতুবা কঠোর ভজন-সাধনও সমূলে বিনষ্ট হইয়! যায়। তৃতরাং 
যাহাতে অপরাধ ন! জন্মিতে পারে, তছ্িয়ে অত্যন্ত সতর্ক হইয়। ভজন; 



অপরাধ। ৬০৫ 

করিতে হইবে। অপরাধ প্রধানতঃ ঘ্িবিধ-_সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। 

বৈষণবাপরাধ যদিও একরূপ নামাপরাধেরই অন্ততূক্ত, তথাপি ইহ! 

সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর বলিয়া, ইহ! পৃথকৃভাবেও লিখিত হইল। 

সেবাপরাধ। 

সেবাপরাধ কি কি, তৎসম্বন্ধে তন্্রে বলিতেছেন, যথ| £- 

১। য]নে চডিয়৷ অথবা পাদুকা সহ শ্রীমন্দিরে গমন কর! । 

২। জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রারি উৎসব-সমূহের অনুষ্ঠান বা 
তাহা দর্শনাদি না করা৷ 

৩। শ্্রীমৃত্তি দেখিয়া! প্রণাম না করা। 
৪। উচ্ছিষ্ট বা অশোৌচাবস্থায় শ্রীভগবানের গ্রণামাদি করা। 

৫। আ্রীভগবান্কে একহস্তে প্রণাম করা। 
উপরোক্ত সমন্তগুলিই অপরাধজনক। 

শরীবিগ্রেব জম্মুখে নিষ্নলিখিত কার্য গুণি কর! অপরধিজনক, যথা 

৬। প্রদক্ষিণ করা অর্থাৎ প্রদক্গিণকাঁলে দেবতার সম্মুখে 

আসিয়! দেবতার দিকে পিছন না পড়ে এরপভাবে ঈষৎ ঘুরিয়া 

না লয়! প্রদক্ষিণ করা; ৭ পা! ছড়ান ;৮। বন্দি দ্বারা পি 

ও দুই হাটু বাধিয়া অর্থাৎ ফাঁড় বাধিয়। বসা, কিন্বা ছুট হাটু উট 

করিয়। তাহ হাত দিয়! বেড়িয়। বসা) ৯। শোওয়া) ১০। 

খাওয়। ; ১১। মিছাকথা। বলা? ১২। চেঁচাইয়া! কথ! বলা ১৩। 

পরম্পর বাজে কথাবার্তা বলা; ১৪। কাদা; ১৫। ঝগড়া 

করা; ১৬। কাহাকেও পীড়ন বা শাসন করা) ১৭। 

কাহাকেও অনুগ্রহ করা; ১৮। কাহাকেও ছুর্বাক্য বলা; 



৬*৬ শ্রীশ্রীভক্তিরদ্ব-হার। 

১৯। করুম্নল মুড়ি দিয় থাকা; ২০। পরনিন্দা করা; 

২১। পরের প্রশংসা করা; ২২। অশ্লীল অর্থাৎ নোংরা 
কথা বল; ২৩। বাতকন্ম করা। 

উপরোক্ত যে কোনও কাধ্য শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে করিলে অপর|ধ হয়। 

২৪। শক্তি থাকিতেও সামান্য উপচার দ্বার! সেবা-পৃজা 
করা; ২৫। অনিবেদিত ভোজন কর! ; ২৬। নুতন ফলমূলাদি 
আগে ভগবান্কে না দিয়া খাওয়! ; ২৭। নিজেদের জন্য দ্রব্যের 

অগ্রভাগ তুলিয়৷ লইয়া অবশিষ্ট অংশ ঠাকুরদের ভোগে দেওয়। ; 
২৮। শ্রীবিগ্রহের দিকে পিছন করিয়৷ বসা; ২৯। প্তরীবিগ্রহের সম্মুখে 
অপর কাহাকেও প্রণাম কর| ; ৩০। আ্গুরুদেব আগিলে তাহার 
অভ্যর্থনাদি না করা, অথবা! তিনি কিছু জিজ্ঞন! করিলে তাহার 

উত্তর না দেওয়া; ৩১। নিজ-মুখে নিজের একটুও প্রশংসা করা; 
৩২। অন্ত দেবতার বিন্দমাত্রও নিন্দা করা। 

উপরোক্ত সমস্তগুলিই অপরাধজনক। 

সেবাঁপরাধ কি কি, তৎসম্বন্ধে বরাঁহপুরাণে এইরূপ বলিতেছেন) যথ| £-- 

১। বিপদ্কালেও রাজান্ন ভক্ষণ করা ;২। আলোক বাতীত 

অন্ধকারগৃহে শ্বিগ্রহ স্পর্শ করা; ৩। অশুদ্ধ-বন্ত্রে, বা অশুচি- 

অবস্থায়, বা আচমনার্দি না করিয়। শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করা; 

৪ তিনবার করতালি ন। দিয়! শ্রীমন্দিরের দরজা খোল।; 

৫। শৃকর-মাংস নিবেদন করা? ৬।. পাছুক! সহ শ্রীমন্দিরে 
গমন করা; ৭। কুকুরের এটো। ছোওয়৷ ব| এরূপ. এটো দ্রব্য 
গ্রহণ কর! ; ৮। পুজ! করিতে করিতে কথা বলা; ৯। পুজ? 
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করিতে করিতে মল-মৃত্রা্দি ত্যাগ করিতে যাওয়া ; ১০ । আদ্ধাদি 
ন! করিয়৷ নবান্ন ভোজন করা; ১১। গন্ধ-মাল্যাদি না দিয়া 
আগে ধৃপ দেওয়া; ১২। নিষিদ্ধ-পুষ্ে পূজা কর!। 

উপরোক্ত সমস্তগুলিই অপরাধ-জনক। 

১৩। দন্তধাবন না করিয়া; ১৪। স্ত্রীসস্তোগ করিয়া; 
১৫। খতুমতী নারী, বা ১৬। প্রদীপ, ব! ১৭। মৃতদেহ 

চুইয়া ;) ১৮। রক্তবর্ণ, বা ১৯। নীলবর্ণ, বাঁ ১০। অধোৌত, 

বা ২১। অন্তের 'কাপড়, বা ২২। ময়লা! কাপড় পরিয়া ; 

২৩। মড়া দেখিয়া; ২৪। বাতকর্মম করিয়। ; ২৫। ক্রুদ্ধ হইয়৷ 

২৬। শ্বশানে গিয়া; ২৭। হজম হইতে ন| হইতে আবার 

খাইয়।; ২৮ শৃকর-মাংস, বা ২৯। গাঁজা প্রভৃতি মাদক-দ্রবা, 
বা ৩০। হাস, বা ৩১। কুন্ুম-্শাক খাইয়! ; ৩২ । তেল নাখিয়া; 

উপরোক্ত এই সমস্ত কাধ্যের যে কোনও কাধা করিয়৷ শ্রাবিগ্রহ স্পর্শ বা 

তদীয় সেবাকাধ্য করিলে অপরাধ হয়। 

বরাহপুরাণে এতদ্যতীত ভগবান্ শ্রীনরাহদেন স্বয়ং নিযনলিধিত অপর1ধ- 

গুলির কথ। বলিয়াছেন, যথাঃ 

১। ভক্তি-শান্ত্রের বিধি আগ্রাহ্া করিয়া স্বেচ্ানন্দ আমার 

পূজা করা; ২। ভক্তিস্শাস্ত্র অগ্রাহ্া করিয়া অন্থ শাস্ত্রের আদর 

করা; ৩। আমার নৈবেছে কুমুম-শাক দেওয়া; ৪ি। আমার 
সম্মুখে গান খাওয়। ; ৫। ঝাটী, এরও ও পলাশফুলে আমার 

পুজা করা; ৬। আস্ুরিক কালে আমার পুজা করা; ৭। ৰাষ্ঠাসনে 
বা কেবল ভূমিতে বসিয়। আমার পুজা কর|;৮। আমাকে বাম- 



৬১৮ শ্রীত্ীভক্তিরত্বহার। 

হস্তে ধরিয়া স্নান করান; ৯ বাসিফুলে আমার পুজা কর!; 
১*। শ্রীমন্দিরে থুথু ফেলা; ১১। পুজা-বিষয়ে গর্ব করা; 
১২। বন্র-তিলক করিয়া পুজা করা ; ১৩। শক্তি থাকিতে পত্র- 

পুষ্পাদি নিজে না তুলিয়া চাহিয়৷ লইয়া পৃজা করা? ১৪। প। ন 
ধুইয়া শ্রীমন্দিরের ভিতরে যাওয়া ; ১৫। অবৈষব কর্তৃক পরু-দ্রবয 
নিবেদন কর! ; ১৬। অবৈষণবের সম্মুখে পূজা করা; ১৭। আগে 
গণেশের পুজা না করিয়া, বা ১৮। বামাচারী তান্ত্িকের 
সহিত আলাপ করিয়া আমার পূজা করা; ১৯। নখস্পুষ্ট জলে 
আমাকে স্সান করান; ২০। গুজ| করিতে করিতে কথ! 

বলা; ২১। ধর্শাত্ব-দেহে আমার গৃজা করা; ২২। আমার 

নিম্মাল্যে অনাদর কর! ; ২৩। সাধুগণের অসম্মত বা শান্ত্রপমূহের 

বিরুদ্ধ কীর্ধ্য করা; ২৪। শীল্ত্রবিধি অমান্য করিয়৷ চল।। 

উপরোক্ত মমস্তগুরিই পরাধ-জনক। 

শ্ীভগবানের যে কোনও নাম লইয়া শপথ করাও অপরাধ-জনক। 
যে কোনও শাস্োন্ত হউক না কেন, সমস্ত শাস্ত্রোন্ত সমস্ত 

অগরাধশবিষয়েই বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। 

নামীপরাধ। 

নামাপরাধ কি কি, তৎমন্বদ্ধে পল্সপুরাথে বলিয়।ছেন যথ| £-- 

১। সাধুগণের নিন্দ করা; ২। শিব ও বিষ্ুকে পৃথক 

ঈশ্বর জান করা; ( এখানে জানিতে হইবে যে, গ্রীশিব ও শ্রীবিষু 

প্বরূপতঃ অভে? বলিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরত-বিষয়ে ভেদ জ্ঞান 
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করিলে অপরাধ হয়; কিন্তু মাহাত্মা-বিষয়ে শ্রীবিষু হইলেন সর্বদেব- 
শ্রেষ্ট, স্ৃতরাং তৎসম্বন্ধে শ্রীবিষণ ও শ্রীশিবে অভেদ জ্ঞান করিলে 
তাহাতেও অপরাধ হয়৷ থাকে । ) ৩। এগ্তরুদেবকে মনুষজ্ঞানে 

অবজ্ঞা করা; ৪ বেদাদিশ্ধন্শান্ত্ের নিন্ন। করা; ৫1 নামের 

মহিমময় অর্থ ছাড়িয়। অন্যরূপ বৃথ! অর্থ কল্পনা! করা, অথব। 

শান্ত্রারিতে হরিনামের যে মাহাত্ম্য-বর্ণন ৪-সব মিা__এরপ কিছু 

ভব ;৬। হরিনাম করিলেই ত পাপন[শ হইবে--এই জ্ঞানে 

পাপ করা, অথবা আমি যখন এত হরিনাম করিতেছি ত্বখন পাপে 

আর আমার কি করিবে--এইরপ জ্ঞানে পাপ করিতে থাক! ; ৭। 

দান-্বতশ্যাগ-্যজ্ঞাদি যে কোনও শুভকম্মকে নামের সমান জ্ঞান 

করা; ৮। অ্রদ্ধাবিহীন বা শ্রবণ-বিমুখ বাক্তিকে উপদেশ 

দেওয়।; ৯। নাম-মাহাক্মা শুনিয়। তাহাতে বিশ্বাস না করা; 

১০। আমি আমার'-বুদ্ধিতে বিষয়-ভোগে লিপ্ত থাকা । 

উপরোক্ সমন্তগুলিই অপরাধজনক ; এভদিয়ে বিশেষ লানধান হইতে হইবে। 

বৈষ্ঞবাঁপরাধ। 

বৈষ্ক1পরাঁধ ন|মাপরাধের মধ গণ্য হইলে, ইহা অতীব তযাঁব্হ বলিয়। 

এখানে পৃথকৃভীবেও আবার ইহা লিখিত হইল। 

্বননপুরাণে বলিয়াছেন, যাহারা বৈষণবকে প্রহার করে, ব৷ 

বৈষ্চবের নিন্দ। করে, বা দ্বেধ করে, বৈষ্ণব দেখিয়। প্রণামারি দ্বার! 

৩৯ 



৬১, প্রীপ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

আদর না করে, বা বৈষণবেব প্রতি ক্রোধ করে, বা বৈষ্ণব দেখিয়া 

আনন্দিত না হয়) তাহারা সকলেই বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া থাকে। 

বৈষুবের মনে যেকোনও কারণে বিন্দুমাত্র ব্যথা দিলেই 
বৈষ্বাপরাধ হইবে। বৈষ্বের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিলে, অথবা 
অনিষ্ট করিবার চেষ্টা বা চিন্ত। করিলেও বৈষ্ণবাপরাঁধ হইবে। 

বৈষণবের কাছে বিন্দুমাত্র অপরাধ হইলেও কঠোর ভজন-সাঁধনও 
বিনষ্ট হইয়! যায়; এতদ্বিষয়ে মহাজনগণ বলিয়াছেন ৫ 

বৈষণবের কাছে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ । 

মহা মহা ভজনেতে পড়ে যায় বাধ ॥ 

অপরাধ-ভর্জন। 

ভজন করিতে হইলে সর্বদাই অপরাধ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া 

যথাসাধ্য নিরপরাঁধে ভজন করিতে হইবে, তবেই ভজনের প্রকৃষ্ট ফল লাভ 

করা যাইবে) কিন্ত ভজন করিতে করিতে যদ্দি অনবধানতা! বা অন্রানত। 

বশতঃ ব! অপ্রত্যক্ষতাবে কাচ অপরাধ হইয়া! পড়ে, তবে তাহ। ভঞ্জন কর 

অবশ্ কর্তব্য, নতুবা! তজনসাধন-মন্বদ্ধে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে । কিরূপে 

অপরাধ-ভঞ্জন করা যায়, তাহা পরেই লিখিত হইতেছে। পরত জ্ঞানকৃত 
ব| ইচ্ছাকৃত অপরাধ হইলে তাহার ভগ্ন হওয়।! অতীব দুরূহ) তথাপি 

সটৈষ্ঠ এীকাস্তিকভাবে শরণাগত হইবে, নিকুগায়ের উপায়, নি:সীমকরুণাময় 

শরণাঁগত-বৎসল প্রীভগবান্ই তাহার উপায় বিধান করিয়া দেন। 



অপরাধ ৬১১ 

সেবাপরাধ-ভগ্তন। 

১। আ্রীঃথুরামণ্ডলে বাস করিয়া শ্রীকৃষ-সবা করিলে, অথব। 

২। প্রত্যহ এক অধায় করিয়া গীতা পাঠ করিলে, অথবা 

৩। ভুলসীপত্র দ্বারা নারায়ণরূপী শ্রীশালগ্রানের পৃ করিলে, 
অথবা ৪ শ্রীহরিবাসরে কৃষ্ণকথায় রাত্রি জাগরণ কালে, অথবা 

৫। মালা) তিলক ও হরিনামাঙ্কিত হইয়া একঠিও আকষগুজা 

করিলে, অগবা ৬। একান্তভাবে হরিনামের আশ্রয় লঈলে_-এই 

সমস্ত মহৎ কার্ধ্য দ্বার। সেবাপরাধ ভগ্ন হগর।। 

নামাপরাধ-ভণ্তীন। 

একান্তভাবে একমাত্র নামের আশ্রয় গ্রণ পূর্বক তদগচিনত 

হইয়। অবিরত নাম কীন্তন করিলে নামাপরাধস্ভর্জিন্হইয়া থাকে। 

বৈষ্ঞবাপরাধ-ভগ্ুন। 

যে বৈষবের নিকট অপরাধ হইয়াছে, তাহার শগরণে 

একান্ত শরণাপন হইয়। ক্ষমা ভিক্ষা করাই হইপ বেধ্নাগরাধ- 

ভঞ্জনের একমাত্র উপায় ; একমাত্র তিনি ভিন্ন অগ্যকেহই_ 

এমন কি প্রীভগবান, নিজেও--বৈফবাপরাধ দূর ধগিতেছণোরেনএ 

না, বা পারিলেও তাহ! করেন না; তবে শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া 

সেই বৈষ্ণব দ্বারাই উহা! ভগ্ন করাইয়া থাকেন। 

কোন. বৈষণঝের নিকট যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ঠিক 
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করিতে না পারিলে, নিরস্তর বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণব-গ্ণকীর্তন ও 

বৈষ্ণব-সেবনাদি দ্বার! এ অপরাধ খণ্ডিত হইয়া থাকে । বিশেষ 

রূপে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্-ভজনের মূলই হইল 
বৈষণব-সম্মান ও বৈষ্ব-সমাদর | 

ভক্তির চৌধটি-অঙ্গ-যাজন। 

১। শ্রীগুরুপাদপদ্লে আশ্রয়গ্রহণ ; ২। শ্রীকৃষ্ণদীক্ষা 

ও শ্রীকৃষ্ণ-সন্ম্বীয় শিক্ষা-লাভ; ৩। শ্রদ্ধাপূর্বক গুরুসেবা; 

৪। ্ব্গাতীয় সাধুগণের আচরণের অনুসরণ করা ; ৫1 ভিজণ- 

রীতি-বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ; ৬। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতির নিগিন্ত 

ভোগাদি ত্যাগ করা ; ৭। দ্বারকাদি-শ্রীকৃষ্ণধামে ব। গঙ্গা দর তীরে 

বাস করা; (নিতান্ত অসমর্থ-পক্ষে মানসে বাস করিলেও চলিবে; 

পরন্ত রাগমার্গাবলম্বী ভক্তগণের পক্ষে অন্য কোনও ভগবদ্ধামে বা 

অপেক্ষা শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবন-ধামে বাস করাই প্রশস্ত ; অসম 

পক্ষে শ্রীপুরীধামে বাম করিলেও অবশ্যই চলিবে। এই তিনধামে! 

বাহার যেখানে সুবিধা, বাস করিলেই শ্রেষ্ঠধামে বাস করা হইল, 

তবে পুরী অপেক্ষা নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে বাম করিতে পারিলে আরং 
ভাল ):;৮। সর্বপ্রকার কার্যে ভক্তি-নির্বাহের অনুরূপ নিয়ম 

গ্রহণ করা ও ততপ্রতিপালন ;৯। শ্রীএকাদশী প্রভৃতি বৈষবত্রতে 
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উপবাস করা; ১০। আমলকী, স্ব, তুলনী, গে, রাঙ্গণ ও 

বৈষঝুবের সম্মান করাঃ ১১। অবৈষ্বের সঙ্গ ভাগ করা; 

১২। বনু ব্যক্তি?ক বা অনধিকারী বাক্তিকে বা প্রালা 5নাণি বাবা 
বা বলপুর্র্বক কাহাকেও শিষ্য না করা; ১৩। আড্ববপূর্ণ কাধ। 

ন। করা; ১৪। ভক্তিশান্ত্র ব্যতীত অন্য শান্ত্রেব আলোচনা না 

করা ও ভক্তিপদ্বন্ধহীন নৃত্যগীতাণি শিক না করা? ১1। অর্থাি 
বাবহারিক ক্ষতিতে শোক ন। করিয়া শ্রীকৃষ-ম্মরণ করা; ১৩। 

শোক-মোহ-ক্রোধাদ্দির বশীভূত না হওয়।; ১৭। অন্য-দেবত| 
ও অন্য-শাস্ত্রের অবজ্ঞা ব| নিন্দার্দি না৷ করা; ১৮। প্রাণিমাত্রকে 

উাদ্বগ ন। দেওয়া ; ১৯। অপরাধ জন্মিতে না দেওয়া; ২০। কু 

ও কৃষ্ণতক্তের দ্বেনিন্দাণি সহা না করা; ২১। ঠিপক- 

মালারি-বৈষণবচিহ্ন ধারণ করা; ২২। শরীরে হরিনামাকষর" 
লিখন; ২৩। নির্মাল্য-ধারণ; ২৪। আবিগ্রহের সম্মুখে 

নৃত্য করা; ২৫। আীভগবানকে দণুৰৎ প্রণান করা? 

২৬। ্ীমৃত্তি দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হওয়া?) ২৭। 

শ্রীমৃততির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বা অগ্রে আগ্রে গণন করা; 

২৮। শ্রীভগবদ্ধামে না শ্রীমন্দিরে গমন করা; ২৯। 

শ্রীভগবান্ ও গ্রীতুলসীদেবীর পরিক্রমা ( প্রদর্ষিণ ) কর!; ৩০। 

শ্রীগবানের পুজা করা, ৩১। সেবা করা ও ৩২। লীলাি গান 

করা) ৩৩। সঙ্কীর্তন; ৩৪ | জগ ৩৫। স্বীয়-দৈন্য-জ্ঞাপন 

৩৬। সব-পাঠ ; ৩৭। মহা প্রসাদ-ভোজন ; ৩৮। চরণান্বত-পান? 

৩৯। ধুপ-মাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ ; ৪০। শ্মূতরিম্পর্শন; 
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8১। শ্রীমূত্তি'দর্শন ; ৪২। তদীয় আরতি ও উৎসবাদি দর্শন: 

৪৩। শ্রীকৃষ্ণ-নাম-লীলা-গুণা্দির শ্রবণ; 8৪1 শ্রীকৃষ্ণের কৃার 

দিকে চাহিয়া থাকা; ৪৫। শ্রীকৃষ্চ-লীলা-গুণাদির স্মরণ; 
৪৬। তীয় রূপ-গ্রণাির ধ্যান; ৪৭। সর্বতোভাবে শ্রকুষণের 

দাসত্ব করা; ৪৮। শ্রীভগবানে বিশ্বাস ও মিত্রভাবস্থাপন; 

৪৯। সর্বতোভাবে আত্ম-সমর্গণ ; ৫০। শ্রীভগবান্কে অতুন্তম 

ও নিজ-প্রিয় দ্রব্য নিবেদন করা; ৫১। শ্রীক্ের নিমিত্ত 

সমস্ত কার্ধ্য করা; ৫২। সর্ধাতোভাবে তাহার শরণাগত হওয়া; 

৫৩। শ্রীতিলসী-সেবন; ৫৪। বৈষ্ণবশান্্র পাঠ ও পুজা কর) 
৫৫। মথুরামগ্ুলে বাম করা, ৫৬। বৈষ্ুব-সেবা করা; 
৫৭। ক্ষমতানুসারে বৈষ্বগণের সহিত মহোৎসব করা? 

৫৮। কান্তিকত্রত করা ; ৫৯। জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্বদিনে যাত্রা" 

মহোংসব কর! বা তাহা দর্শন করা; ৬০। শ্রদ্ধা ও 

পূর্বক শ্রীবিগ্রহ-সেবা করাঃ ৬১। রসিক-্ভক্তগণের সঙ্গে 

শ্রীমন্ভাগবতের অথ ও রস আম্বাদূন করা; ৬২। ন্বজাতীয়াশয় 

অর্থাং নিজের ন্যায় বাসনা-বিশিষ্ট এবং নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 

শিপ-প্রকৃতি সাধুগণের সঙ্গ করা; ৬৩। নাগশম্থীর্তন ? 

৬৪ স্রীব্রজধামে বাস করা; ( এই বাস সাক্ষাৎ করিতে পারিলে 

অধশ্য খুবই ভাল, নতুব! নিতান্ত অসমর্থপক্ষে অগত্যা মানসে 

বাস করিতে পারিলেও ব্রঞ্জবাম সিদ্ধ হইবে।) 



৬১৫ 

শীস্রীপঞ্চতন্। 
্্রীগৌরাঙ্গ-মহাশ্রতু, ্রীনিতানন-প্রভু, শ্রীমদৈজ-প্রতু, 

শ্রীগৰাধর-পণ্তিতগোম্বামী ও শ্ত্রীশ্রীনসপণ্চিত--এই পা স্ববূপ 

হইলেন পঞ্চতত্। মধ্যস্থলে থাকেন শ্্রীগৌবাঙ্-হা প্রভু, দক্ষিণ 
্রীনিত্যানন্দ-প্রতু, তন্দক্ষিণে শ্রীমদ্বৈতগ্রভ, মহাপ্রভুর বামে 
শ্রীগপাধর, তদ্বামে আ্রীবাস। দেখ। গিয়াছে, কেহ বা পণ্ডিত- 
গ্যাধরের পরিবর্তে দাস-গরাধরকে গঞ্চতাত্বর আসনে বসাইতে 
চেষ্টা করেন, কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ ্রান্থিমূলক ; মৃতবাং উহা 
কদাচ গ্রাহ্য নহে। দাস-গদাধর অবশ্যই শ্রীমন্মগাপ্রভুর একজন 
পরম-প্রিয় ও শ্রেষ্ট পার্ধদ কিন্তু হাই বলিয়। তিনি কদাচ পঞ্চভাবর 
অন্তর্গত নহেন ; শ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোম্বামি গাই হইলেন 

পঞ্চতবের অন্তর্গত । এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ বিস্তৃত 

বিচার ও মীমাংসা দেখিতে ইচ্ছ। হইলে, অম্মং-সঙ্কলিত 

এ্রীশ্রীবৃহপ্ক্তিতত্বসার” ৫ম সংস্করণ ২য় খণ্ডের প্রারস্তে্ জর্টব্য। 
পাপা শিস পপ 

“হরে কৃষ$”-মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্তনীয়। 

হবে কু হল্সে কষ কষ কৃষ্ণ হলে হবে । 

হে কাম হলে লাম লাম লাম হলে হলে ॥ 

এই পহরেরুফ*-মহা মন্ত্র যে জপ্য তৎসন্বদ্ধে কোনও মত-দ্বৈধ 

নাই ; কিন্তু ইহ কীর্তন কর! যায় কি না, তৎসন্বন্ধেই মতভেদ 



৬১৬ শ্রীশ্াভক্তিরতু-হার। 

দৃষ্ট হইয়। থাকে-_কেহ বলেন এই জপ্য-মন্ত্র গোপনীয় বলিয়৷ 

ইহা! কীর্তন করিতে নাই; কেহ বলেন ইহা কীর্তন করিতে 

আছে বটে, কিন্তু সংখ্য। না! রাখিয়। কীর্ঘন করিতে নাই; 

আবার কেহ বলেন ইহ। অবাধে কীর্তন কর! যাইতে পারে, 

তাহাতে সংখ্যা রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই । আমর! অবশা 

এই শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী অর্থাৎ সংখ্য। না রাখিয়া যে ইহা 

অবাধে যত ইচ্ছ। কীন্তন করা যাইতে পারে, এই মতই আমরা 

পোষণ করি, যেহেতু ইহ। হইল নাম-হামন্ত, ইহ| কোনও প্রকার 

গোপনীয় বীজাদি-সংযুক্ত নহে। শ্রীচৈতনাভাগবত আদিখণ্ড ১২শ 
অধ্যায়ে দেখা যায়, শ্রমন্মহা প্রভু তপন-মিশ্রকে এই বলিলেন যে, 

“সাধ্য-সাধন-তত্ব যে কিছু সকল। 

হরিনাম-সন্ীর্তনে মিলিবে সকল ॥ 

অথ হরিনাম ব| ন|মশ্মহা মন্ত্র। 

হরে কষ হরে কঝ কষ কষ হরে হরে। 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরেহরে।॥ 

এই শ্লোক-নাম বলি লয় মহামন্ত্র। 

ষোল-্নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥৮ 

“বলি” শের অর্থ বলিয়। অথাৎ কারন করিয়) সুতরাং এতন্বর! ইহা 

স্পষ্টই বলিয়। দিলেন যে, “হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি শ্লোকাত্মক হরিনাম নিরস্তর) 

কীর্তন করিয়া তস্ত্োন্ত এই যোলনাম-বরিশ-অক্ষর-যুক্ত “হরে কফ” মহামন্ত্রের 

'সাধন করিতে হুইবে। কীর্তনে অবশ্ত সংখ্যা রাখিবার বিধি কুত্াপি নাই, ভবে 



“হরে কৃষ্ণ”মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্তনীয়। ৬১৭ 

জগে অবশ্ঠ সংখা! রাখিতেই হয়; সুতরাং এই নাম-মহামন্ত্র যখন জপশ 

শ্বরপে করিতে হইবে তখন সংখ্যা রাখিতেই হইবে, কিন্তু যখন, 

কীর্ধন-স্বরূপে করা হইবে তখন সংখ্যা রাখিবার কোনও এয়োজন ন।ই। 

সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত। মহাজন শ্রীগোধিন্দ-নাস বলিয়াছেন__ 

হরেকৃষ্ণ-মহা মন্ত্র, মুখ ভরি ন। লইলাম, 

জীবন্মত গোবিন্দ-নাস ॥ 

এতদ্দার। এই নান-মহামন্ত্র উচ্চিঃষ্ঘরে কীন্ভন করিবার কথাই 

বলিলেন, তাহাতে যে সংখ্য। রাখিতে হইবে এ কথা কিছু 

বলেন নাই। অতএব বুঝা যাইতেছে, এই এহানন্্ব কীর্ভানেণ 
ত কোনও বাধা নাইই, পরন্ত সংখা! না রাখিয়াও কানের 

কোনও বাধা নাই । 

শ্ীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ২৩শ অবায়েও দেখ। যায়, 

শরীমন্মহাগ্রভূ সর্বশেষে এই উপদেশ করিলেন যে, 

সর্বক্ষণ বল_ইথে বিধি নাহি আর। 

অর্থাৎ শ্রীমন্মহাগভু সর্বশেষে স্পষ্টরাপই ইহ। সকলকে বলিয়া 

দিলেন যে তোমরা খাইতে শুইাতে উচিতে বলিতে চলিতে ফিরিতে 

_সব সময়েই এমন কি মলমূত্র তাগ করিতে করিতেও এই 

“হলে কম্ওনসভামন্ত্র আবাধে অবিশ্রান্থ বীর্ধন কর, তাহাতে 

সংখ্যা রাখ প্রভৃতি কোনও বিধির অপেক্ষা কগিতে হইবে না। 

জীরন্দাবন, শ্ত্রীনবধীপ, গ্রীপুরী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ধাম-সমূহে ও 

অন্তান্ত প্রধান প্রধান বৈধ্ব-স্থানে এবং বহুসংখ্যক শ্রীনন্দিরে ও 

বু কীর্তন-সম্প্রদায়ে দেখা যায় যে, সংখ্যা ন। রাখিয়। এই “হক্ছে 



২৬১৮ শ্রীশ্রীতক্তিরত্বহার | 

কুম্খগ মহামন্ত্রের অবাধ কীন্তন আবহমান-কাল অর্থাৎ দীর্ঘকাল 

ধরিয়া চলিয়। আসিতেছে । আবার এই অবাধ ও অসখ্যাঁত কীর্তন 

কোথাও বা ১ বসর কোথাও ১২ বংসর, কৌঁথাও ৫০ বা! ১০৩ 

বংসর ধরিয়াও রাত্রিদিন নিরধিচ্ছিন্ন-ভাবে করিবার সঙ্কল্প করিয়া 

লইয়। তদনুসারে কার্ধা করিতেছেন। স্বৃতরাং এই মহামন্ত্রের অবাধ 

ও অসংখ্যাত উচ্চকীর্তনে কোনও নিষেধ বা দোষ'নাই বুঝিতে 
হইবে। অতএব হে প্রিয় ভাইবন্ধুগণ ! যত পার প্রাণ ভরিয়া ইহ! 

কীত্তন কর, তাহাতে কোনও বিধি-নিষেধের ধার ধারিতে হইবে 

'ন।, কাহারও নিষেধ মাঁনিতে হইবে না, দেখিবেন স্বতঃই পরমানন্দ 

ও পরম-মঙ্গল লাভ হইবে । এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিচার ও মীমাংসা 

অস্মং-সম্পািত *আ্রীচৈতন্যভাগবত” মধ্যলীলা ২৩শ অধ্যায় এবং 

“অ্ীত্রীবৃহত্তক্তিতত্সার”গ্রন্থের “বষ্ণব-সদাচার-প্রকরণে শহরে 

'কুষ্ণ ব। হরিনাম-মহামন্ত্র জপ্য ও কীন্তনীয়”-প্রবন্ধে দ্রষ্টবা। 

এই “হবে ভু-৩৯-মহা মন্ত্র সর্বদা কীত্ত ন করিতে পারিলেই 

উত্তম; তাহাতে পরমানন্দ ও পরম-মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। 

কখনও বা খোল-করতাল লইয়া ব1 শুধু কর্তাল লইয়া, কখনও 
ব৷ কেবল মুখে মুখে-_যখন যেরূপ স্থৃবিধা হইবে_ সর্বক্ষণই এই 
মধুরাতিমধুর পরমমঙগলময় নাম-মহামন্ত্র নিজে নিজে বা দশে পাচে 

মিলিয়া কীর্তন কর! অবশ্য কর্তব্য। খাইতে শুইতে, উঠিতে 
বসিতে, চলিতে ফিরিতে, এমন কি মলমৃত্র ত্যাগ করিতে 
করিতেও এই নাম-মহামন্ত্র, পরমানন্দ ও স্বস্ব-পরমমঙ্গল-লাভের 

নিমিত্ত পার! যায় ততই অথবা সর্ধক্ষণই কীর্তন কর! একান্ত 



“হরে কৃষ্ণ”"মহামন্ত্র জপ্য ও বীন্তশীয়। ৬১৯ 

আবশ্যক। বল! বাহুল্য, সর্বক্ষণ কীর্তন করিতে পারিলে ভব্ষ্য 

খুবই ভাল, নিজেরই আনন্দ, নিজেরই মগ । এই নাম-বীর্তন 

দ্বারাই সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়৷ থাকে; অধিক কি, নিখিল- 
ভক্তজন-কাম্য দেবছুল্লভ শ্রীকষ্ণপ্রেম পর্যন্তও এতদ্দারা লাভ 

হইয়া থাকে। 

কর্ণে “আরীহরিনাম-মহামন্ত্র”-প্রদান ও দীক্ষা । 

শ্রীরাধাতন্ত্রে বলিয়াছেন, দশমবর্ধ বয়স প্রাপ্ত হঈলে এবং 

'দ*স্বৎসর বয়সের মধ্যে 

হলে কুন তবে কুন ক্স ক্রু হবে হন্ে। 

খে আম হবে জাম পাম পাম হবে হতে ॥ 

এই গরম-পাবন ও শুছুত্তর-ভবজলধি-ত|রণ-কারণ “শ্রাপিনাম- 

মহামন্তর” প্রীগুরদেব কর্তৃক পকলেরই কর্ণে গ্ররান করান অবস্থা 

কর্তব্য, নতুব। কর্ণ ও দেহের শুদ্ধি হয় না। দ্বাদশনর্ষ বয়সের 

মধ্যে এইরূপে এই গুরু-প্রদস্ত“্হরিনাম”-শ্রবণ দ্বারা কর্ণ ও তৎসহ 

সমস্ত দেহ শুদ্ধ হয়া থাকে। প্রথমে এই “্হরিনাম”*লাভ ব্যতীত 

দীক্ষা বিফল হয় ; অতএব ১০ হইতে ১২ বংসর বয়সের মধো এই 

“হরিনাম” কর্ণে শুনাইয়। রাখিতে হয়, পরে যথাকালে দীক্ষালাভ 

হইয়া থাকে। ইহাই হইল কর্ণে *্্রীহরিনাম”-প্রদানের বিধি? 



৬২০ ীপ্রীভকিরদ্রহার। 

কিন্তু এই “হরিনাম” যদি কোনও অনিবার্য বা বিশেষ কারণে 
যথাসময়ে কর্ণে দেয়! না হইয়। থাকে) তবে অগত্যা দীক্ষার 

সময়ে গ্গুরাদৰ প্রথমে ইহ। কর্ণ প্রদানগৃর্বক পরে দীক্ষা দিয় 
থাকেন। এই “হবিনাম-মহা মন্ত্র” প্রত্যেক কর্ণে চারিবার 

করিয়া শুনাইতে হয়। 

যোডণ-বর্ষ অর্থাং ফোল-বংমর বয়স হইলেই দীর্গ গ্রহণ করা 

কর্তব্য। তাহার কিঞিৎ পূর্বে দীক্ষা হইলেও কোনও দোষের 
হয় না; তবে যথাকালে ন্বিধা-মুযোগ না হইয়। উঠিল, অগত্যা 
অন্ন কিঞিং গরেই দীক্ষা গ্রহণ অবশ্ঠ কর্তব্য। এখানে ইহা বিশেষ- 
রূগ জানিয়া রাখিতে হবে যে, দীক্ষাইহইল গরমাননময় ওপরম- 
সঙ্গলপ্রণ ভ্ীক-ভজনের সর্ধগ্রথম ও সর্ধগ্রধান মোপান। বল! 

বাহুল্য, দীক্ষা ব্যতীত প্রকৃষ্ট | ধারাবাহিক বা৷ অভিশ্াধান্ুরূণ 

বিশিষ্ট ভজন হয় না। 



্ীস্রীক্ষনিয়-দশকং। 

শ্র্ীাগৌরচন্ত্রায় নম: । 

গুরৌ মন্ত্রে নায়ি গরভুবর-শচীগর্ভর-পদে 
স্বরূপে শ্রীরপ গণযুজি তদীয়-এরথমজে। 

গিরীন্দ্রে গান্ধববা-সরসি মধুপুধ।ং ব্রজ-জনে 
ব্রজে ভাক্তে গোষ্ঠাপরিযু গরমাস্তাং মম রঠিঃ॥ ১ ॥ 

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতন্র-সনাথেহপি স্বজনাং 

রসাথাদং প্রেয়। দধণি বসাম ক্ষণমণি। 
সমং হেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরশি তত্বন্নপ কথাঃ 

বিধান্তে সংবাসং ব্রজ-ভৃবন এন প্রতিভবং ॥ ২॥ 

সদা রাধাকৃষ্টোচ্ছলদতুল-খেলাস্থপ-যুজং 

ব্রজং সংতাজো *দ্ যুগ-পিরহিতোইপি ক্রটিমপি। 

১। গ্রগুরুদেবে, দীক্ষামন্্ে, শ্রহারনা|মে। এরগৌবাহ-মহা গ্ত্তণ অপাদপন্সে, 

ী্বরপদাঁমোদর-গোস্ামিপাদে, গণসহ-প্রীরূগগোস্থাসিপ্রতুগাদে। অক্পা- 

গ্রজ-প্ীদনাতন-গেস্বামিপ্রভুপাদে, গিরিরাজ-এগোরদনে, এগাধাকুণে, 

্রীমধুরাপুরীন্চ, শ্রীব্রজের নিশ্তাপরিকরগণে, শ্রবৃন্দাবনে, রব্রজমল, 

শ্রীবৈষ্ণবে ও শ্রীব্রজবাসিগণে আমার গ্রগা় মন্থুরাগ সতত অবস্থান করুক। 

২। বদরিকা শ্রম।দি অগ্ক যে কোনও ধাম শ্রুক্থ'বগ্রহ-যুক্ত হইলেও 

এবং তথায় বৈষ্বের শ্রীমুখ-নি্ত সধুররস অর্থাৎ পরম-সধুর 

শ্রীকষ্ককথামৃত-রস গ্রেম-মহকারে আঙ্বাদন করিতে পাইলেধ, আমি 



৬২২ প্ীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

গুনর্ধারাবত্যাং যছ্ুপতিমপি প্রৌট-বিভবৈঃ 
শর্ত তদ্বাচাপি হি নহি চল্গামীক্গিতুমপি ॥ ৩ ॥ 

গতোম্মাদৈ রাধ। ক্ফুরতি হরিণ শ্রিষট-হা?য়। 
্ুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রাতি-তটে। 
তদাহং তত্রৈবোদ্ধত-মতিঃ পতামি ব্রজপুরাৎ 
সমুডডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্র দি জবা ॥॥৪ ॥ 

অনাদি; সর্ব! পটরতিমৃদূর্বা গ্রতিপদ- 

প্রমীলং-কারণ্যঃ প্রথণ-করুণাহীন ইতি বা। 
বাপ 77০ শাটাাাশাশীশ্পীহাতিি » শশা ০ পাশা শীশিশীটি ২ 77 িশিা শী শী শশী িটাশীশোিটিটিটটিতি 

ক্গণকাঁলের জন্থও তথায় বাস করিব না, পরন্থ নিতান্ত ইতর-জনের সহিত 
গ্াম্যকথাঁলাপ করিতে করিতেও জন্মে জন্মে এই ব্রজভূমিতেই বাম করিব। 

৩। যছুপতি শ্রীকুষ্ণ যদি স্বযংও বলেন_গহে রঘুনাথ-দাস! তুম 
অত উদ্বিগ্ন হইতেছ কেন? তুমি দ্বারকায় আসিয়া আমার পরিচর্ধ্| কর।” 

তিনি এরূপ বলিলেও, তথাপি যদি রীবৃন্দাৰনে যুগল-দশনে বঞ্চিত হইয়াও 

থাকিতে হয়, তবুও আমি যে তাহার কথায় আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধাকৃষের 

ধারাবাহিক-লীলাস্থলময় এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া, অতুলৈশ্বধ্য।ধিপতি সেই 

যদুপতিকে এমন কি কেব্লমাত্র দর্শন করিবার উদ্দেশ্যেও, ক্ষণকালের জন্তও 

যে দ্বারাবতীতে যাইব, তাহা কাচ যাইব ন!। 
৪। কিন্তু যদি এই কথা৷ আমার শ্রবণ-গোচর হয় যে, মদীশ্বরী 

প্রীরাধিকা, শ্রীরুষ-বিরহে উন্মাদিনী হইয়! দ্বারকায় গমন পূর্বক, শ্রৃষণ 

কক আলিঙ্িত হইয়া সর্বজন-সমক্ষে শোভা পাইতেছেন, তাহ। হইলেই 

মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী যে খগরাজ গরুড়, তাহ। হইতেও সমধিক বেগে, 

উদ্ধতমনে উড্ডীয়মান হইয়া, ব্র্জপুর হইতে দ্বারকায় গিয়া পতিত হইব। 



শ্রী শ্ীন্ঘনিয়ম-দশকং। ৬২৩. 

মহাবৈকুঠ্ঠেশাধিক ইহ নরো। বা ব্রজপতে- 
রয়ং সুমু্গোষ্ঠে গ্রতিজনি মমাস্তাং প্রভৃবরঃ॥ ৫ ॥ 
অনাদৃত্যোদগীতামপি মুনিগনৈবৈণিক-মুখৈঃ 
প্রবীণাং গান্বর্বামপি চ নিগমৈস্ততপ্রিয়তমাং। 

য একং গোবিন্দং ভজতি কগটা দাস্তিকতয়। 

তদ্ুভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতনিদং ॥ ৬ ॥ 

অজাণ্ডে রাধেতি স্ষুররভিধয়! সিক্ত-জনয়- 

নয়৷ সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেম-নমিত। 

পরং প্রক্ষাল্যে তচ্চরণ-কমলে তজ্জলমহে। 

মুদ। গীত্ব! শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনং॥ ৭। 

৫| এই ব্রজেন্-নন্দন শ্রীকৃধচ অনাদি অর্থাং শ্বয়ং ভগবান্ই হউন কিনব 

আদিবিশিষ্ট অর্থাৎ সামান্য অবতারই হউন,তিনি স্ুুনিপুণ্ট হউন বা 'অনিপুণই 

হউন, তিনি পরমকরুণাময়ই হউন, বা করণাহীনই হউন, তিনি পরব্যোমেশ্বর 

শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠই হউন বাঁ তিনি মন্ুষাই হউন-তিনি যাহাই হউন 

না কেন, তিনিই এই ব্রজধামে জন্মে জন্মে আমার গত হউন । 

৬। নারদাদি-মুনিগণ ও বেদাদি-শাস্তুগণ ধাহার গুণ গান করিতেছেন, 

সেই সর্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ-প্রিয়তমা গান্ধর্া শ্রীরাধিককে যে কপটী অর্থাৎ সিদধান্- 

জ্ঞান-হীন যে ব্যক্তি দস্ত-ভরে অনাদর পূর্বক, তাহ|কে ছাড়িয়! কেবল 

প্রীগোবিন্দের ভজন! করে, আমি তাঁহার ঘবণিত-সণীপে, এমন কি ক্ষণকালের 

জন্যও, গমন করিব ন1, ইহাই আমার দু ব্রশত। 

৭। ওহে তাফিকগণ ! এই বিশ্ব-রদ্ধাণ্ডে ধাহার “রাধা” এই সু প্রসি্ 

নামামূত পান করিয়! লোক-সকল পরিতৃপ্ত হয়, সেই শ্রীরাধ। সহ 



২৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত্বহার। 

পরিত্যা্তঃ গ্রেয়োজন-সমুদয়ৈ্াট়মস্ুধী- 

ছু'রান্ধ| নীরম্বং কদন-ভরবাদ্ধৌ নিপতিত | 

তৃণং দক্তোর্টি। চট্ভিরভিযাচ্ইগ্ঠ কৃপয়। 
স্বরং শ্রীগান্বববা স্বপদ-নলিনান্তং নয়তু মাং ॥ ৮॥ 

ব্রজোতপন্ন-গীরাশন-বসন-পাত্রািভিরহং 

পদা্থৈনির্ববাহ্য ব্যবহ্থতিমদন্তং সনিয়নঃ| ৭ 

বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুল-বরে চৈব সময়ে 
মরিষ্বে তু প্রেষ্টে সরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ॥ ৯॥ 

৮. পি সা ০: শশা শশী এটি শিশীশীশিশীনীঁা টি তরী 

্ীকুষ্ণকে যে ব্যক্তি ভজনা করেন, আমি পরমাদরে তচ্চরণে প্রণাম পূর্নিক 

তাহা ধৌত করিয়া! সেই পদজল সহ্র্ষে গান করতঃ প্রতিদিন মস্তকে ধারণ 

পূর্বক তাহ! সেই মস্তকে সর্বদ। বহন করিব। 

৮। গ্রীম্বর, শ্রীরপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি আমার প্রিযগণ অগ্রকট 

হষ্ঘাছেন বলি তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, আমি জীবন-ধারণে ব্যাকুল ও 

হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়াছি) অতএব আমি বিষম-ছূঃখ-সাগরে নিমগ্ন হই 

য়াছ ; এক্ষণে দস্তে তৃণ ধরিয়। কাকু তি-মিনতি সহকারে এই প্রার্থনা করিতেছি 

যে স্বয়ং প্রীরাধিক! অগ্ত আমাকে শ্বীয-শ্রীপাদপন্ন-মমীগে লইয়া যাউন। 

৯। আমি অহঙকার-শৃণ্ঠ হইয়া ত্রজোৎপন্গ দুগ্ধ প্রভৃতি ভঙ্ষারবা, 

পরিধেয়-বন্্র ও পাত্রীদি দ্বারা আহার-বিহীরাদি নির্বাহ করতঃ নিয়ম 

পূর্বক ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীগোবদ্ধীনেই বাম করিব এবং যথাকাবে 

শ্রীজীব-গোস্বামী গভৃতির সম্মুথে প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরেই 

প্রাণত্যাগ করিব। 



প্রীপ্রীন্ষনিয়ম-দশকং। ৬২৫ 

শুরল্লক্ষমী-লক্ষমীব্রজ-বিজয়ি-লক্ষমীভর-লসদ্- 
বপুঃ-শ্রীগান্ধর্ব।-ম্মরনিকর-দিবাদ্গিরিভাতোঃ। 

বিধান্তে কুপ্তাদৌ বিবিধ-বরিবস্তাঃ সরভসং 
রহঃ শ্রীরপাখ্য-প্রিয়তম-জন্তৈব চরম ॥ ১০ ॥ 

কৃতং কেনাপোতনিিজ-নিয়ম-শংসি-স্তবণিনং 

পঠেদ যো বিশ্রন্ধঃ প্রিয়-যুগলরূপেইপ্পি তমনাঃ। 
দং গোষ্ঠে সথষ্টো বসঠি-বসতিং গ্রাপা সয়ে 

মুদা রাধাকৃষোৌ ভজতি সি তেনৈব সাহত)॥ ১১॥ 

ইতি শ্রীমদ্রথুনাথ দালগোস্বামিবিরচিতং 

শপ্রাস্বনিযম-দশকং ্রঘ। 

১৪। হার অত্যুঙ্জণ ীমগ-কান্তি পরম- -সৌনদধশা। [ণনা লঙ্মী- 

গণের শোভাতিশয়কেও পরাভধ করিয়াছে, সেই শ্রামতা রাধিকাকে 

এবং কন্দর্প-সমূহ অপেক্ষ[ও পরম-স্নর শ্রীরুষ্কে মাম শিকৃপ্ধে ও 

অন্তান্ত স্থানে, তীহাদিগের পরম-প্রিন শ্রীকূপমঞজগী-দেবীর অনুগত হইয়া, 

নির্জনে পরম আগ্রহের সহিত বিবিধ প্রকারে সেনা করিব। 

১১। কোনও ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি কর্তৃক বিরচিত এই স্বীয়-িয়ম-হুচক স্তোত্র 

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন, তিনি পরমাণন্দে শ্রব্রজধামে 

বাপ-ভবন প্রাপ্ত হইয়া, গ্রেমাম্পদ শ্রীরাধাগোবিন-যুগলে দৃটরূপে 

চন্তার্পণ পূর্ববক, সেই শ্রীরপের সহিত সহর্ধে ভরাধারুষের সেবা 

করিতে মমর্থ হন। 

ইতি শ্রীল-দাসগোস্বামিপাদ-বিরচিত শ্রশ্রম্বনিয়ম-দশকের অনুবাদ সদাও। 

এও তোমাকে কডিত 

৪ 



৬২৬ 

শ্রীরন্দাবন-ধামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা । 

চৌরাশী ক্রোশ হইলেন শ্রীত্রজনগুল। শ্ত্ীরন্দাবন এই 
ব্রজমগুলান্তর্গত পরমানন্দময় ধাম ; এই ধাম ছয় খতুর সুবাসিত ও 

পরমসুন্দর কুস্থম-সমূহ ছারা নিত্য সুশোভিত ও সুমৌরভান্বিত। 

এখানে নানাজাতীয় বিহ্গগণ অবিরত স্ুমধুর-ন্থরে গান 

করিতেছে; ভ্রমরগণ মধুর বঙ্কারে দশদিক আমোদিত 
করিতেছে ; কালিন্দীজল-সংস্পৃষ্ট মৃছুদন্দ-সমীরণ প্রবাহিত হইয়া 

সকলের সুখ ও আনন্দ বর্ধন করিতেছে; নানাজা'তীয় অপুর্ব 

বৃক্ষলতা-সমূ্ন অভিনব ফল-পুষ্প-পল্লবাঁদি দ্বারা এই চিন্ময় 
ধামকে সম্ক্রপে সুশোভিত করিয়৷ নয়নের তৃপ্তি সাধন 

করিতেছে ; কোকিল, শুক-শারী গ্রভৃতি পঙ্গিগণ নিরস্তর 

মধুর কলরব দ্বারা শ্রবণ-যুগলের স্ুখোতৎগাদন করিতেছে এবং 

ময়ুর-ময়ুরী-গণ চতুর্দিকে মধুর-ভঙ্গিতে নৃতা করিয়া সকলকে 

গ্রফুল্লিত করিতেছে । 

এই চিন্ময়-ধামের ভূমি হইতেছেন রতয় এবং উহা অযুত 
সূ্য্যের ন্যায় সমুজ্জল। গৃহ সকল মণি-নাণিক্যাদি-রত্ব-নিম্মিত। 

বৃক্ষ-সকল হইলেন কন্পবৃক্ষ-_তাহার! নণিময় পত্রপুষ্পাদি দ্বার! 

সুশোভিত ও যাচকের সর্ব অভিলাষ সব্বতোভাবে পূর্ণ করিতে 
সমর্থ । শ্রীবৃন্দাবন হইতেছেন প্রেমময় ধাম-এখানে প্রেমস্তধা-ধারা 

প্রতিনিয়ত বৃষ্টির ম্যায় বধিত হইয়া ব্রজবাসিসকলকে অনির্ববচনীয় 
আনন্দ-লাগরে নিমজ্জিত করিতেছে এবং সকলে প্রাণ ভরিয়। এ 
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অমুতধার! পান করতঃ পরম পরিতৃপ্ত হইঈতেছেন; তাই তাঠার। 

সকলেই পরমানন্দ-ভরে আত্মহার। হইয়া রঠিয়াছেন। এই দিপ্য 

চিন্তামণি-ধাঁম শ্রীবমুনা-তটে বিরাজমান । পুর্থপীতে বিরাজিত 

_থাকিয়াও, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরৃষ্চচন্দ্রের লীলাস্থুল শিয়। এই ধান 
হইতেছেন অপ্রাকৃত এবং অশ্বধ্যে মাধুযো দ্বাবকা-বৈকুগাপি 
সণস্ত ধাম অপেক্ষ। শ্রেষ্ট। সংসারের জালময় পোক, মোহ) 
বাধি, জর।, ক্ষুধ। ও তৃষ। এ স্থানকে স্পর্শ কণিত পারে না। 

নিতাসিন্ধ ও সাধনসিদ্ধ গোপগোগাগণের অগ্রাকত নয়নের 

গোচরীফূত এই অপ্রাকৃত ও নিত্যধামে চিরবসন্ত পিবাজন[ন 

বলিয়া, এখানে শীতগ্রীম্মের কোনও কেশ বা অন্ত কৌনবপ কষ্ট 

তাহবিএকে ভোগ করিতে হয় না; তাভাব। সব্বণ। কেবল 

পরনানন্দ-সাগরেই ডুবিয়। রহিয়াছেন। তবে যে পারণশামান এই 

ভৌম-বুন্দাবনে জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃতু, শে।ক, তাপ, স্বধা) তৃষ্ণা ও 

শীত-গ্রীম্মপির কেণ অনুভূত ও নয়নগোচব হইতেছে, তাহার 

কারণ এই যে ইহা তৌম ব! প্রাক তঙ্গতে অপস্থি 5 পলিয়া তন 

প্রভাবে এরূপ হইয়া থাকে। পরন্ক এ ভোব-বৃন্দাবন প্রত 

পক্ষে অপ্রাকৃত হইয়াও ইহা প্রাকৃত-ভৌদ-ঈ্গতে অবহিত বপয়। 

প্রাকৃত-নয়নে তদ্রেপেই পরিবৃষ্ট হইতেছে ও তছুপরিষ্ক সাধারণ ব| 

সাধনায় অপিদ্ধ শীবজ্ন্তগণের ভাগো প্রাক্কত-ভূঘির শোকতাপণি 

ধর্ম ভোগ হইতেছে; নচেৎ এই ভৌম-বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়াও 

বাহার সাধন-বলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহার! এই প্রার্কতবৎ 

প্রতীয়ন ভৌম-ধামকেই অপ্রাকৃত-ধাম-রণ দর্শন করিতেছেন 
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ইহাতেই চিম্ময়-ধামের সমস্ত ভুখানুভব করিয়া তাহারা কৃতকৃতার্থ 
হইতেছেন। অতএব এই চিন্ময় নিত্যধামে বাস করিয়াও ইহা 
আমাদের নিকট ভৌম ব। সাধারণ ভূমিরূপে পরিলক্ষিত 
হওয়ায়। ইহার চিন্ময়ত্ত্জ্ঞান-লাভের জন্য এবং আমাদের 
জড়ীয়-নয়নের জড়ীয়-ভাবয়-দৃষ্টি দূরীকরণের জনক চাই আমাদের 
ভজ?-ন[ধন ; এই ভজন-সাধন আবার সাধারণ ভজন-সাধন নহে, 

ইহ হইল একান্তিক ও বিশুদ্ধ ভজন, রাগমার্গাবলম্বনে প্রবল 

অনুরাগের সাঁহত তীব্র-ভজন, যদ্দারা পিদ্ধিলাভ হইয়া ব্রজপ্রেম- 

সেবা লাভ হইবে ; তাহ। হইলে তখন জড়জগদ্ধম্মালম্বী এই ভৌম- 

বুন্দাবনও সর্ববছুখ-পরিশূন্য সর্ববস্থখময় ধাম বলিয়া অনুভূত হঈবে 

এবং এই ভৌম-ধামেই অপ্রাকৃত-ধামের র্ব-স্থখোপভোগ 

ভাগ্যে লাভ হইবে, সর্বব-সৌন্দধ্য-মাধুর্যোপভোগেও আমাদিগকে 
পরমানন্দমাগরে নিমজ্জিত করিবে। 

এই বুন্দাবন-ধামে কল্পবৃক্ষ-তলে মণিমাণিক্যময় আতুজ্জরল 

ভূখণ্ডোপরি অবস্থিত মহাযোগগীঠে অষ্টগল-পদ্মের মধ্যভাগে 
উদয়োনুখ-নূর্য্ের ন্যায় দীপ্তিমান্ শকৃষ্ণ পরম-স্থখে উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। এই ধামের ভূমি ও জল এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, 

কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত জীবগণ ও বৃক্ষ, লতা, তৃপ পধ্য্ 

স্থাবর জঙ্গম যাহ] কিছু সমস্তই হইতেছেন অপ্রাকৃত। এই 

 অগ্রাকৃতশ্ধামে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গো, গোপ ও গোগীগণ 

সহ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন। 

শরীব্রমগ্ডল পরম-রমণীয় বিবিধ বন ও উপবন-সমূহ ছার 
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গপরিশোভিত। তন্মধ্যে শ্রীবুদাবনই হইতেছেন সববশ্রেষ্ঠ। অন্যান 
আরও অনেক বনে শ্রাকৃষ্ণ লীলা করিয়। থাকেন; ওম্মধো দ্বধদশ 

বন প্রধান, যথাঃ__-ভদ্রবন, বিল্ববন, ভাণ্তীরবন, গোকুলবন, 

ঝাউবন, তালবন, খদিরবন, বন্ুলান, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন 

ও বৃন্দাবন। এই দ্বাদশবন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি ; শিধুবন 

ও নিকুঞ্জবন 'ভ্রীরন্দাবনের মধোই অবস্থিত। গিয়ে এই দ্বাদশ 

বনের সামান্য একটু বিবরণ প্রদন্ত হইতেছে £-- 

১। ভদ্রবন-_শ্রীবন্দাবনের বায়ুকোণে ৬ক্রোশ দুরে যমুনা- 

পারে অবস্থিত ; এখানে শ্ীকৃষ্ণ মখাগণ মহ গোগারণ ববেন। 

২। বিশ্ববন--্রীরন্দাবনের উত্তর যমুনা-গারে অবস্থিত; 

তৃণলঙাদি-পরিপূর্ণ অতি বিচিত্র-বন ; এখানে আক সখাগণ সহ 

গোচারণ করেন। 

৩। ভাণ্তীরবন--শ্রীবৃন্দাবনের বাযুকোণে ৪-ক্রোণ দুরে 

যমুনা-পারে অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ লহ গরণানপ্দে 

গোচারণ ও বিবিধ ক্রীড়া করিয়। থ|কেন। 

৪। গোকুলবন-স্ত্ীবৃন্দাবনের অগ্রিকোণে ৬ক্রোশ দরে 

ষমুন।-পারে অবস্থিত। 

৫। ঝাউবন--গ্রোকুলবনের সমীপে পূর্ধবিকে অবস্থিত। 

৬) তালবন-্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে ৬ক্রোশ দুর 

অবস্থিত ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ ধেনুকান্থর বধ করিয়াছিলেন । 

৭। রদিরবন--্ীবৃন্দবনের পশ্চিমে ৯"ক্রোশ দুরে অব” 

স্থিত; এখানে স্্কৃফ গোচারণ করেন ও খদির ভক্ষণ করেন। 
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৮। বহুলাবন-_ শ্রীবন্দাবনের পশ্চিমে শুক্রোশ দুরে অব- 
স্মিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন ও বন্লা পান করেন। 

৯। কুমুদবন- -শবুন্দাবনের নৈর্খত-কোণে ১০-ক্রোশ 

দুরে অবস্থিত ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করেন। 

১০। কামাবন-শ্রীবুন্দাবনের পশ্চিমে ১৮-ক্রোশ দুরে 
অবস্থিত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াদি করেন ও মধু পান করেন। 

১১। মধুবন-শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে ৫-ক্রোশ দুর 

তাবন্থিত ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াদি করেন ও মধু পান্ করেন। 

১২ বুন্দীবন-__সব্বজন-বিদিত এই ধাম ত প্রসিদ্ধ ধাম। 

শ্ীবৃন্দাবনের দক্ষিণে ৩-ক্রোশ দুরে শ্রীমথুরাধাম। 
শ্রীবন্দাবনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৯-ক্রোশ দুরে শ্রীরাধাকুণ্ড। 
শ্রীরাধাকুণ্ডের পার্খে ই শ্রীশ্যামকুণ্ড। 

রীবন্দাবন্রে পশ্চিমে ১৪-ক্রোশ দূরে নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম। 
এখানে শ্রীনন্দ-মহারাজের বাসস্থান। নন্দগ্রামের প্রায় ছুঈ 

ক্রোশ দুরে যাকট-গ্রাম। এই স্থানে গ্রীমতীর শ্বশুরালয়। 
কিশোরীকুণ্ড নামে একটী বুহৎ সরোবর-্তটে যাবটন্গ্রাম 

বিরাজিত। যাবট-গ্রামের পুর্বভাগে মণিমাণিক্যময় স্বর্ণ-মন্দির 

ও স্থবর্ণ-প্রাচীর-বিশিষ্ট শ্রীরাধিকার পুরী অবস্থিত। 

নন্দীশ্বরের দক্ষিণে ২০ ক্রোশ দূরে বৃষভানুপুর অর্থাৎ বর্ধাণ। 

এখানে শ্রীরাধিকার পিত্রালয়। বর্ধাণের পূর্বদিকে ও-ক্রোশ দূরে 
সূধ্যকুণ্ড। নূর্যাকুণ্ডের পশ্চিম-তটে ভগবান্ নুর্ধাদেবের মনোরম 
সুবর্ণমন্দির 'বিরাজিত। কষ্তর্শনার্থে শ্রীরাধিকা তথায় হূর্যযপূজ। 



শ্রীবন্দাবন-ধামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা । ৬৩১ 

করিতে যান। সুর্্যকুণ্ডের পুরববরিকে দুইাক্রোশ দূরে শ্রীরাধাকুণ 
বিরাজিত। এই রাধাকুণ্ত যে প্রীবৃন্দাবন হতে ৯ ক্রোশ দুরে 
অবস্থিত, তাহ। পূর্বে উক্ত হঈয়াছে। আীরাধাকুণ্ডের চতুর্দিকে 
রমণীয় উপবন ও বিচিত্র নিকুপ্জ-কুটীর। পূর্বতটে বাসস্থৃলী ও 
শ্রীকের মণিমাণিক্যময় বিলান-মন্দির। আষ্টুরিকে আষ্টনখী 
ও অষ্টমঞ্জরীর বিচিত্র মন্দির বা কুপ্জ বিরাজিত। শ্রীরাধাকুণ্ডে 

মধ্যাহ-কালে স্র্যাপুজাচ্ছলে শ্রাবাধা-গোবিন্দের বিশিষ্ট লীলা" 
বিলাস ও দধা-বিহারাদি হইয়। থাকে এবং নিশাকালে 

অনন্তাকোটী গোপীগণ সহ শ্রীকুষচন্দ্র পরমানন্দে মহারাস-লীলা 
করিয়া থাকেন। 

শ্রীরাধাকুণ্ডের সমীপে ও মথুবা হতে কিছু দৰে এ উভয়ের 

মধ্যে মানসগঙ্গা-পরিশোভিত শ্রাগোবদধন-গ্রাম অবস্থিত। 
গিরি-গোবদ্ধন শ্রীরাধা-গে|বিন্দের অপুবব লীলাম্থল। গোবদ্িন- 

গান ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে শ্রীকুন্থম-সরোবর। 
এখানে কুন্ুম-চয়ুনাদি লীল! হইয়। থাকে । গোবদ্ধন-গ্রাম হইতে 

অল্প দুরে শ্রীগোবিন্দকুণ্ড। ইহ! ও একট বিশিষ্ট লীলাস্থল ; ঠা 

গিরি-গোবদ্ধানেই অবস্থিত। 

পরমানন্দগয় শ্রীব্জধামের সবত্রর লীলাস্ল। এই সমস্ত 
লীলাস্থল দর্শন করিলে প্রাণ জুড়াইয়! যায় বিশ্বলংসার ভুলিয়। 

যাইতে হয়। ব্রজের গ্রানগ্ুপি যে কি মনোরম, কি অপূর্ব 
স্খশান্তিতে পরিপূর্ণ, তাহ। বর্ণনাতীত। ব্রজের উক্ত সমস্ত গ্রাম 
ও অন্যান্য বহু গ্রাম দর্শন করিলে হৃদয়ে স্বতঃই এক অসৃততূর্র্ 



৬৩২ প্রীত্ীতক্তিরত্র-হার। 

আনন্দের উদয় হইয়া থাকে । এরূপ পরমানন্দময় স্থান ভুবনে 
আর কুত্রাপি নাই। বল! বাহুল্য, অতি সুকৃতিশালী বাক্তিব 

ভাগ্যেই শ্রীত্রজধাম দর্শন ঘটিয়। থাকে; তথায় বাস করা যে 

আরও কত সৌভাগ্যের কথ! তাহা আর কি বলিব? 

ইতি শ্রীরৃন্দাবন-ধামের সংক্ষিপ্ত বর্ণন| সমাপ্ত। 
ধু 

শ্ীশ্রীহরিনামার্থ-দীপিকা । 

( এইটা হইল মংক্ষিণ্ত; ইহা বিস্তারিত-ভাবে দেখিতে ইচ্ছ! হইলে 

অস্মৎ-সঙ্কলিত “শ্ীশ্রীবৃহদ্ক্কিতত্বদার”-্সথ দ্রষ্টব্য । ) 

ছ3রে- হে হরে মাধুর্যাঞ্ণে হরিলে যে নেত্র-মনে 

মোহন-মূরতি দরশাই । 
কষ হে কষ্চ আনন্দ-ধাম মহা-আকর্ষণ-ঠাম 

তুয়া বিনে দেখিতে না পাই। 

হরে হে হরে ধৈরজ হরি গুরু-ভয় আদি করি 
কুলের ধরম কৈলা চুর। 

কু হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে আকষিয়। আনি বলে 

দেহ-গেহ-্মৃতি কৈলা দূর ॥ 
কুষ-- হে কৃষ্ণ কষিতা আমি কঞ্চুলী কর্ষহ তুমি 

তা দেখি চমক মোহে লাগে। 



হরে-- 

শ্রীশ্রীহরিনামার্থ-দীপিকা । ৬৩৩ 

হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে উরজ কর্ষহ বলে 

থির নহ অতি অনুরাগে ॥ 

হেহরেআমারে হরি * লৈয়! পুষ্পতল্পোপরি 
বিলাসের লালসে কাকুতি। 

হে হরে গোপত-বন্ত্ হরিয়া৷ সে ক্ষণমাত্র 

ব্যক্ত কর মনের আকুতি ॥ 

হে হরে বসন হর তাহাতে যেমন কর 

অন্তরের হর যত বাধ|। 

হে রাম রমণ-আঙ্গ নানা বৈদগধি-রগ 

প্রকাশি পুরহ নিজ-সাধ|। 

হে হরে হরিতে বলী নাহি হেন কুতৃহলী 

সবার সে বাম্য না রাখিল|। 

হে রাম রমণ-রত তাহাতে গ্রকটি কত 

কিন! রস-মআাবেশে ভাসাহল ॥ 

হে রাম রমণ-প্রেষ্ঠ মন রদণীয় শ্রেষ্ঠ 

তুয় স্থখে আপনা ন| জানি। 

হে রাম রমণ-ভাগে ভাবিতে মরমে জাগে 

সে রস-মূরতি তনুখানি॥ 

হে হরে হরণ তোর তাহার নাহিক ওর 

চেতন হরিয়৷ কর ভোর। 

হে হরে আমার লক্ষ্য হর সিংহ-প্রায় দক্ষ 

তোম! বিনে কেহ নাহি মোর॥ 



৬৩৪  শ্রীখীভক্তিরতু-হার। 

তুমি সে আমার প্রাণ তোমা বিনে নাহি জান 
ক্ষণে,ক কলপণত যায়। 

সে তুমি অন্য গিয়া রহ উদাসীন হৈয়। 
কহ দেখি কি করি উপায় ॥ 

ওহ নবঘন-শ্যাম কেবল রসের ধাম 

কৈছে রহ করি মন ঝুরে। 
চৈতন্য বলয়ে যায় হেন অনুরাগ পায় 

তারে বন্ধু মিলয়ে আদুরে ॥. * 

ইতি শ্রশ্রীহরিনামার্থনীপিকা সমাপ্ত। 

সংক্ষিপ্ত বৈষণব-সদাচার | 

€ এঠঘ্বিযয়$ শা্ী গ্রমাণ ও বিশেষ বিবরণ দেখিতে ইচ্ছা! হইলে, 
“্ীপ্রীবুহত্ক্তিতত্রসার”-গ্রাস্থর “বৈষ্ণ *সদাচার*-গ্রকরণ দ্রষ্টব্য |) 

আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্ববগ্রধান কর্তব্য হইল দীক্ষা-গ্রহণ। 

দীক্ষা বাতিরেকে ভজনই হয় না বাঁ কদাচ সদ্গাতি লাভও হয় 

না। বিষুদীক্ষা। বৈষঃব-গুরুর কাছেই লইতে হয়, অবৈষ্বের কাছে 

লইতে নাই, লইলে বিফল.হয় ও নরক-গমন হইয়া থাকে । তবে 

ধৈবাঁৎ অবৈধুব-গুরুর নিকট দীঙ্গ! লওয়া হইয়া থাকিলে, এ গুরু 

ত্যাগ করিয়া আবার বৈষ্ব-গুরুর কাছে দীক্ষা লইতে হয়। যিনি 



সংক্ষিপ্ত বৈষ্ব-সদাচার | ৬৩৫ 

বিষুানত্রে দীক্ষিত নহেন তিনি অনৈষকব-মধ্যে পরিগণিত; অথবা 
যিনি বিুমন্তে দীক্ষিত হঈয়াও তিলক-নাপাদি ধারণ) আ্রা্গবনাম- 

গ্রহণ ও শ্রীকৃষ্ণসেবনপূজনাদিরূপ বিশিষ্ট-বৈষবসদাচার-হীন খিশ্বা 

যিন মত্ম্য-মাংসার্দি বিশেষ নিষিদ্ধ ভোজন ও গরস্্ী-গমনাদি 

অবৈষ্ণবাচারবান্, এরূপ বাক্তিও অবৈষণব-দধ্যেট গণা। অনা যে 
কোনও মন্ত্রতত্যাগ করিয়া বিষুন্ত্রগ্রহণ শাস্র-সম্মত, কিন্তু বিষু" 

মন্্র কাচ তাাগ করিতে নাই । বৈষ্বশান্ত্রাভিজ্ঞ, বৈধঃব্সবাঠার- 

পরায়ণ ও ১শ্রীকাে একনিষ্ঠ-ভক্তিময় সম্প্রদায়ী গৃহস্থ-রাঙ্গণ বা 

তদ্রুপ গোম্বীনি-সন্ত।ন বা ত্যাগী অর্থাং ভেখ ধারী বৈষনের নিকট 

দীপা লঈতে হয়। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ত্রাঙ্মণেতর জাতির নিকটও 

দীর্ঘ ও শিক্ষা লইতে বাধা নাই। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মঙা প্রভু 

বয়ংই শ্রীমুখে বলিয়াছেন, যথা শ্রাচৈতনাচরিতাগৃত মধ্যলীপ। ৮ম 

গরিচ্ছেদে__“কিব। বিপ্র কিব| ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই 

কৃষ্ণতত্ববেত্বা সে গুরু হয়।৮ সাধারণতঃ গৃভস্থ-বৈধণগকর নিকট 

দীক্ষা ও তাগি-বৈষ্বগুরুর নিকট শিক্ষা লওয়া হয়। এই গ্ররু- 

দিগকে যথাক্রমে দীক্ষা্ধর ও শিক্গাগ্ুর বলে । দাক্ষাঞ্ছর ও শিক্ষা- 

গুরুকে তুলা-মহিমময় ও পূ্জা বলিয়াই জ্ঞান করিতে হয়। বুলুরু 

কদাচ ত্যাগ করিতে নাই , তবে বিঞুমন্রে দীকষাগ্রহণাভিলাষী 

ব্যক্তির পক্ষে কুলগুরু অবৈষ্ব হলে, ব! অবৈষ্ণন-*লক্গণাত্রান্ত 

অর্থাৎ মংস্-মাংসাদি-ভোজন পরস্ত্রীগমনা্দি অবৈষ্ঞবাচারবান্ 

হইলে, ব। তিলক-মালাদি-ধারণ শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও শ্রীকৃষ্ণসেবন- 

পূজনাদি বিশিষ্ট বৈষ্চব-সাচার-বিহান হইলে, তাহার পরিত্যাগ 



৬৩৬ শ্রীগ্রাতক্তিরত্ব-হার। 

শান্ত্রবিঠিত। শ্রীরষ্ভজন-্লোলুপ বাক্তির পক্ষে অবৈষ্ণব-লক্ষণা- 

ক্রান্তু গুরু সর্ব ও সব্বথ। পরিত্যাজ্য । গুরু-করণ-সন্বন্ধে এইটাই 

বিশেষ করিয়৷ দেখিতে হইবে যে, তিনি শ্রীতে একনিষ্ঠ ব। 

একান্তিক-ডক্তিপরায়ণ কি না। অনুরাগী ভক্তগণের পক্ষে যে 

কোনও মুহূর্তে শ্রীগুরুদেব কগ! করেন, তাহাই দীক্ষা-গ্রহণের প্রশস্ত 

কাল। সর্বমন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্দর অথণ দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্ে দীক্ষা 

লওয়াই সব্বোত্তম। দীক্ষা হইয়। গেলে প্রত্যহ আহিক-গৃঙ্া না 
করিয়! কিছু খাইতে নাই । প্রীসন্দিরে যথাবিধি গ্রতিষ্টিতশ্রীবিগ্রন্থর 
সেবাপুজাদি সমস্ত কাধ্য যথাশান্ত্র নিয়মপুর্বক করিতে হয়, কিন্ত 
নিজ-গৃহে প্রাবগ্রচাদির সেবাপুজা নিজের ভজন-নিয়ণ-রক্ষ] 
গৃর্ধক নিজ-ইচ্ছামতই করা যাইতে পারে। শ্রীরুদেবকে 
ভগবংস্বরূপ-বোধে তদীয় সেবাপুজা ও ভক্তি করিতে হয়। কাচ 
তাহার অবঙ্ঞ। করিতে নাই, কিম্বা তাহার নিন্বদি করিতে ব| 

শুনিতেও নাই। শ্রীগ্তরদেবের শ্রীপাদপদ্মে কদাচ তুলসী দিতে 
নাঈ, ব| ভোজনার্ঘে তাহাকে প্রসাদ ভিন্ন অনিবেদিত দিতে নাই ; 

তবে শ্রীরুদেব সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে তাহাকে ভোজনার্থে 

অনিবেদিত দিলে, তিনি তাহা নিবেদন পূর্বক সেই প্রসাদ 

গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যে শিষ্ের পকান্ন গ্রহণ করেন, মে 

শিষ্য তাহাকে নিবেদিত প্রসাদই দিবেন, কিন্বা। গুরুদেব যদি 

্য়ং নিবেদন পূর্বক প্রসাদ ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহা হইলে তাহাকে অনিবেদিতই দিবেন; তকে মানস-গুজায় 
তাহাকে ভোজনার্থে প্রপাদই দিতে হইবে, অনিবৈদিত নহে) 
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কিন্তু সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ বে কৌনও অবস্থাতেই ত'হার শ্রীচরণে 

তুলসী দিতে নাই ( এতদ্বিষয়ক বিচার ও মীমাংস। ৩-১২ পৃষ্ঠায় 

দষ্টবা)। বৈষ্ঞণকেও শ্রীকষ্-ঘরগ ও তল্তুলা পুজ্য বলিয়াই 
জ্ঞান করিতে হইবে। বৈষ্ঞবর দেবা, পদদধুলি-গ্রহ্ণ, উচ্ছিষ্ট" 

ভোজন ইত্যাদিরূপে বৈষ্ণন-পৃগা অবশ্য কন্তবা। বিশেষরূপ 
জানিয়া রাখিতে হইবে যে, গ্রাগুক-বেঞবে ভক্তি ও ততসমাদরই 

হইল শ্রীকৃষ্ণভক্তি-লাভের গ্রধান সহায়। বৈষবের অসম্মান ব। 
নিন্দার করিলে সর্ধনাশ হয়। বৈষবের জাতি-বুদি কদাচ 

করিতে নাই সর্ধদাই স্মরণ রাখিতে হবে যে, শ্াগ্ুকসেবা ও 

শ্রীবৈষবসেব! ব্যতীত শুক্তিদেবী কাচ পরিপুষ্ট হন না । বৈষ্ণব 
বলিতে ত্যাগী অর্থাৎ ভেখধারী বৈরাগী বা বাবাজী এবং গৃহস্থ বা 

গৃহীভক্ত--এই উভয়বিধ বৈষ্ণব বা ভক্তদকেই বুঝায়? স্ৃতরাং 

শান্্রমতে এ উভয়েরই তুল্য আদর করিতে হইবে ( এত্যয়ক 

বিচার ইহ।র পরবর্তী “বৈষ্ণব-সমাদর” প্রণন্ধে প্রষ্টব্য )। ব্রাহ্মণ ও 

পিতামাতাদি পুজ্য গুকজনকে প্রণামা্ি দ্বারা যথাযোগা সম্মান 

করিতে হইবে। নিত্য সূর্যোদয়ের পুর্বে মলত্যাগ ও দহ 

ধাবন করিতে হয়। নিত্য প্রতঃসান করা কুব্য, অসমর্থ-পক্ষে 

যথাকালে স্গান। প্রাতে বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া বা গ্রাতঃমান 

করিয়া পুণ্প তুলিতে হয়। মধ্যাহ-ন্নানের পর পুষ্প তুলিতে 

নাই। শুর্ুবর্ণ বা সন্দর-বর্ণযুক্ত সুগন্ধি পুষ্পই প্রশস্ত। গন্ধহীন, 

বাসি, রক্তবর্ণ ও ক্রীত পুষ্প নিষিদ্ধ ; তবে পদ্প, বক ও বকুলপুপ 

বাসি হইলেও দোষের নহে। শুরু পুষ্প গন্ধহীন হইলেও অভাব" 



৬৩৮ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

পক্ষে ব্যবহার্ধ্য। স্নান না করিয়! তুলসী তুলিতে নাই। অখণ্ড ও 
দ্বিদল-সহ মঞ্জরীযুক্ত-তুলসী, অথবা তুলসীপত্র প্রশস্ত । ছিন্ন ও 
কাঁটদষ্ট তুলসী প্রশস্ত নহে। তুলসী বাতীত কৃষ্ণ-পুঙ্জাই হয় 
না। গঙ্গাজল ও তুলসী বাসি হইলেও দৌষের নে । কে তুলসী- 
মালা ধারণ করা অবশ্য কন্ত ব্য। তুলসীমাল! গলায় না [দয় পিধু- 
পূজ! করলেও বৈধব-মধ্যে গণ্য নহে ; উহাতে শরীক প্রসন্ন হন 
না বলিয়া তিনি এ পৃজ! গ্রহণও করেন না; তুলসীমালা৷ গলায় 
দিয়া বিষুরপৃজা বা অন্য যে কোনও বন্ম করা যায়, তাহাতে 
অনন্ত ফল লাভ হয় ; শ্ীগগবান্ বলেন__যাহার গলে তুলসীমালা 
আছে, সে শুচি বা অশুচি্ হটক, মে নিঃসন্দেহই আমাকে প্রাপ্ত 
হইবে (বিধ্ুধর্মেত্তর)। প্রতাহ উদ্ধপুণত। মর্থ/ৎ তিলক ধারণ করা 

অবশ্য কর্তব্য। তিলক না করিয়া ঘে কোনও কার্যা কর! যায়, 

তাহা বিফল হয়। তিলক-ধারণ€ারী বাক্তি অশুটি, আচারহীন, 

মহাপ।গী বা চগ্ডাল হলেও তিনি পবিত্র। তিলক ব্যতিরেকে 
বিষণ-গৃজা করিলে বিষুর তাহ! গ্রহণ করেন না এবং এ বাক্তি 
বৈষ্ব-মধো গণ্য হয় না। শ্রীভগবান্ বলেন, তিলকধারী বাক্তি 

যেখানেই প্রাণতাগ করুক না কেন, সে চগ্তাল হইলেও 

বিমানে আরোহণ করিয়া! আমার ধামে যাইয়।৷ পূজিত হয় 
( ব্হ্মাগুপুবাণ-বাক্য )। ভক্তগণ কান্তিকব্রত অবশ্যই পালন 
করিবেন। আশ্রিন-মাসের শুরু। একাদশীতে এই ব্রত গ্রহণ 

করিতে হয়। অসমর্থপক্ষে তংপরেই পুণিমাতে বা আশ্বিন” 
সংক্রান্তিজে ব্রত গ্রহগ করা যাইতে পারে। এই ব্রত একমাস 
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ধরিয়া করিতে হয় অর্থাৎ কান্তিক-মাসের শুক্র! দবাদশীতে ব। 
পৃপিমাতে বা সংক্রান্তিতে শেষ করিতে হয়। বিষুশুক্তের পক্ষে 
ত মতস্ত-মাংসাদি ভক্ষণ করিতেই নই, আরও বিনিষতঃ এই ব্রতে 

মংস্-মাংসাি-ভক্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ ; তবে কেবল মহারোগী 
ব্যক্তির মাংস ব্যতীত প্রাণ রক্ষ/ হইতেছে না এরূপ হইলে, 

শশক ও শৃকর-মাংস অবশ্যই বজ্জন করিতে হইবে। শিম, বরবটা, 

কলমীশাক, পটোল, বেগুণ মগ্যাপি-মাদবদ্রবা, তৈশ, শযা, 

গরান্ন, কাংসম্যপাত্রে ভোজন, কাঞ্জি ও মধু বর্জন করিবে । 

এই ত্রতে নিয়ম পুর্বাক গ্রতাহ বিশেষ করিয়। শ্রীভগনত-কা্য 
করিতে হয়। ব্রত-সগাপনান্তে ব্রতকল শ্রীকৃুষেে সণর্পণ করিতে 

হয়। সমর্থপঙ্গে চাতুম্মাস্তাব্রতগ্রহণ বাঠত। শয়নৈকাদশী 
ব৷ আয|ঢটী পুণিম। বা আধাঢ-সংক্রান্তিতে এই প্রত গ্রহণ পূর্ব? 

যথাক্রমে উত্থানৈকাদশী বা কাত্রিৰী পুণিনা বা কাণ্তিক" 
সংক্রান্তিতে ব্রত সমাপন করিতে হঈবে। কাঙিকমাসে 

তুলসী-তলায় ও শ্রীসন্দিরে প্রদীপ এবং আকাশ-প্রধাপ দিতে 

হয়। সর্ব! সংসঙ্গ করিবে, অসংসঙ্গ সব্বনা ও সর্ঘথ| বঙ্জন 

করিবে । হরিকথা বা! কীন্তন শুনাঈয়। অর্থোপাজ্জন করিতে নাই । 

স্্রীভগবানে নিবেদন ন| করিয়। কিছুই খাইতে নাই । বৈষবের 

পক্ষে বিষু-নৈবেদ্ঠ ব্যতীত অন্য দেবতার প্রসাদ খাইতেই নাই, 

খাইলে প্রায়শ্চিন্ত করিতে হয় ; তবে শ্বিষুর ভক্ত-বোধে বিধু 
গ্রসাদাদি দ্বারা জন্য দেবতার পুজা করা হইলে, তখন সে 

প্রসাদ খাইতে আর বাধ| থাকে না। বৈষ্ণবের পক্ষে অবৈষ্ণবের 
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অন্ন, এমন কি অবৈষ্ণব-ত্রান্মণেরও অন্ন খাইতে নাই)জলও নহে। 

শ্রান্ধে ভোজন করিতে নাই ; তবে বিঞ্ু-নৈবেধ্যাদি দ্বারা বৈষ্ণবমতে 
. শ্রাদ্ধ করা হইলে, তাহাতে ভোজন নিষিদ্ধ নহে । আতপ-চাউল 

ও পাকাকলা চট্কাইয়া তদ্ধারা পিগু দেওয়ার পরিবর্তে লুচি, 

পুরি, মিষ্টদ্ব্য ও ফল-মূলাদি শ্রীকৃষ্-মহা প্রসাদ দ্বার। শাদ্ধ করিতে 
হয়। একাদশীব্রতের দিন শ্রাদ্ধ করিতে নাই ; এ দিন শ্রাদ্ধ পড়িলে 

পরান করিতে হয়। তুমিতে অর্থাৎ নিরাসনে বসিয়া বা কুশ 

হস্তে দিয়। ভগবৎ-কাধ্য করিতে নাই। ভোজনকালে প্রথমে 

মিষ্টরস, মধ্যভাগে লবণ ও অমর এবং ণেষে 'কটুতিক্তাদি 
ভে'জন করিতে হয়। প্রথমে তরলদ্রব্য, মধ্য ভাগে কঠিন দ্রব্য ও 

মোষে আবার তরল দ্রব্য খাইলে স্বাস্থ্য ও বল নষ্ট হয় না। 

বিধু-নৈবেছ্ধোর জন্ত বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র, কা্ত ও মৃত্তিকা-নির্শিত 
পাত্র এবং পলাশ ও পদ্প-পত্র গ্রশস্ত। শ্রীভগবংসেবার্থে যথাসাধ্য 

ভক্ষা-দ্রব্যাদি ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দান করা অবশ্য কর্তব্য। সুবিধা 

ও সামর্থ্য থাকিলে, প্রত্যহ শ্রাভগবং-্দর্শন ও আরতি-দর্শনাদি কর 

অবশ্য কর্তব্য। নিত্য ব্রজরজ-সেবন এবং গুরু, কৃষ্ণ) বৈষ্ব, 

বিগ্র ও পিতৃমাতৃ-চরণামৃতা দি-ধারণ করা অবশ্ঠ কর্তব্য। রথযাত্রারদি 
উৎসব-সমূহ দর্শন করিতে হয়। শ্রীএকাদশীর উপবাস অবশ্ঠ 
কর্তব্য ; কিন্তু একাদশী দশমী-বিদ্ধা ও অরুণোদয়-বিদ্ধা হইলে 

পরদিন উপবাস করিতে হয়; মহাছাদশী ঘটিলে শুদ্ধা একাদণী 

ত্যাগ করিয়া মহাদ্বাদশীতে উপবাম করিতে হয়; ভৈমী, শয়ন, 

_ উত্থান ও পার এবং জৈ্ঠ-মাসে নির্ল! একাদদী__এই কয়টা 



সংক্ষিপ্ত বৈষব-সদাচার । ৬১৩. 

ইত্যাদি এই সমস্ত ও অন্যান্য ভক্কি-বিরুদ্ধ আঠরণ-সমূহ সর্বদা 

ও সর্ধবথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীকৃষে নিবেদন ব্যতীত 

কিছুই খাইতে নাই-_অনিবেদিত খাইলে অপরাধ হয়। ভক্তি- 
বিরুদ্ধ আচরণে ভক্তিদেবী প্রসন্ন ন! হষটয়া ক্ষুণ্ন হন বপিয়া তাহাতে 

ভক্তের ভক্তিধন পরিবদ্ধিত না হইয় সঞ্চিত ও ক্রশঃ বিনাশ- 

প্রাপ্ত হয় এরং মঙ্গলের পরিবর্তে অনিষ্ট-নাধনই হইয়া থাকে। 

ীমৃত্তিেবন বা অসমর্থপক্ষে তদর্শনাদি অবশ্য কর্তবা। শ্রীমৃধি- 
মেবাপুজার সুবিধা-স্থযোগ না হইলে, নরায়ণরূগী শ্রাশালগ্রাম, 

বা বালগোপাল, বা চিত্রপটে নিতা সেবাপুজা করা অশশ্ট কর্তৃবা। 
নিত্য স্্ীঠরণামৃত বা! শ্রীচরণতুলসী সেবন অবশ্য-কন্তর্ধা। সর্ব 

সব্বাস্তঃকরণে গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্বে 'গ্রীতি ও বিশেষরূপে তত্তথসেবা 

করিতে হইবে । ভক্তিধনের শ্রীবৃদ্ধি-সাধান বৈষ্বসেবা ও 

বৈষবোচ্ছিষ্ইভোজন সর্কপ্রধান সহায়। নিত্য এতলস্তাপির দণ্ডবৎ 

ও পরিক্রম। কর। অবশ্য-কর্তৃব্য | গুরু-কৃষবৈষণ ও নামের শিকট 

বিন্দুমাত্র অপরাধেও বিষম সর্বনাশ হয় বলিয়া, তথ্ষি'় সব্দি! 

এতাদৃশ সাবধান থাকিতে হইবে যেন তর্ংসশীপে অপরাধ না 

জন্মিতেই পারে। গুরু, কৃষ্ণ) বৈষব_এই তিনকে এক 

বঙ্গিয়াই জানিতে হইবে, তিনই সমান পুগ্া। হরিনাম 

সর্বদাই করিতে হইবে। অন্য-দেবতার নিন্দা বা তাহাদের 

বনদুমাত্র অবস্ঞ| বা অসম্মান করিতে নাই ? তাহাদিগকে ভ্তিভরে 
প্রপামপূর্বক তাহাদের নিকট কৃষ্ণতক্তি প্রার্থনা করিতে হয়। 

কাত্তিক-মাসে শ্রীমন্দিরে ও তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে হয় এবং 



৬৪৪ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

আকাশ.প্রদীপ দিতে হয়। অপরাধ-সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান 
হইতে হইবে; অপরাধ হইলে ভজন-সাধন সব নষ্ট হইয়! যায়। 
অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথ! শুনিতে নাই; ইহ! শাস্ত্রে নিষেধ 
করিয়াছেন। বৈষ্ণবশান্্-সমূহের বিধি উল্ল্বন করিয়া শ্রীকৃষ- 
পাদপদ্লে একান্ত-ভক্তি করিলেও) উহ অরিষ্টেরই কারণ হইয়। 
থাকে। সংসঙ্গ কর! অবশ্য কর্তব্য । অসংসঙ্গ সর্বাথা বর্নীয়। 
প্রতাহ ত্রিসন্ধ্যা শ্রীতুলসীদেবীর দণ্ডবং ও পরিক্রমা! করিতে হয়। 

শ্রীমন্দিরেও এরূপ দগুবৎ এবং সুবিধা থাকিলে, পরিক্রমাও করিতে 
হয়। তৈলাত্যক্ত হইলে বা ঠাকুর-সেবাপুজার দ্রব্য হাঁতে থাকিলে, 
কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, ব! প্রণাম লইতেও নাই অর্থাৎ 

কেহ নমস্কার করিলে প্রতি-নমস্কার করিতে নাই। নিত্য শ্রীভগ- 
বানের স্তবস্তোত্র ও গ্রস্থাদি পাঠ কর! অবশ্য-কর্তব্য। বৈষণবশাস্ত্- 
মতে বিষুমন্ত্র দীক্ষিত বিষুভত্তি-পরায়ণ স্ত্রীলোক ও শৃড্রের পক্ষে 
শ্রীশালগ্রাম সেবা-পুজা করার কোনও বাধ! বা নিষেধ নাই। 

পরনিন্দা পরচর্চা একেবারেই করিতে নাই। ভাল খাওয়া- 

পরার লালসা করিতে নাই। কৃষ-কথ৷ ভিন্ন অন্য বাজে কথার 
আলোচনা! না করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা অবশ্য-কর্তব্য। গ্রাম্য- 

কথাবার্থী বলিতে বা! শুনিতে নাই । মিথ্যাকথা একেবারেই বলিতে 

নাই । কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিতে নাই। কাহারও হিংসা-দ্বেষ 

করিতে নাই। পরের দ্রব্য কদাচ চুরি করিতে নাই। ছুব্ববাক্য 
বা কড়াকথা বলিয়! কাহারও মনে. কষ্ট দিতে নাই।. কাহারও উপর 

ক্রোধ করিতে নাই,. ক্রোধ, একেবারেই, পরিত্যাগ করিতে হইবে,।. 



সংক্ষিপ্ত বৈষ্ব-সদাচার। ৬৪১ 

একাদশীতে নির্জলা! উপবান করা অবশ্ব-কর্তব্য। জন্মাষ্টমী, 

রাধাষ্টমী, নৃসিংহ-চতুর্দিশী, রাম-নবমী, গৌর-পুর্িমা, নিত্যানন্দ- 
ত্রয়োদশী ও অদ্বৈত-সপ্তমী--এই কয়েকটা জন্মতিথিতে উপবাস 
কর! অবশ্য-কর্তব্য। শিবরাত্রির উপবাস করা অবশ্য-কর্তব্য, 

কিন্তু ত্রয়োদশী-বিদ্ধায় করিতে নাই। শিবরাত্রি ভিন্ন শিবের 

অন্য কোনও্ব্রত্ত বা অন্য যে কোনও দেবতার যে কোনও 

ব্রত বৈষ্ুবের পক্ষে গ্রাহ্য নহে। শ্রাএকাদশী প্রভৃতি 

ব্রতোপবাসে ,নির্জলা ব্রতই প্রশস্ত ও শাস্ত্রবিহিত ; সমর্থপক্ষে 
তাহাই করিতে হয়; অসমর্থপক্ষে ফলমূল, চিনি (ইক্ষু- 

চিনি, গুড় নহে) এবং দ্ৃপ্ধ বা তদ্বিকারজাত দধি, ছানা, 

ক্ীর প্রভৃতি ভক্ষণে ব্রত নষ্ট হয় না; তবে সমর্থ হইলে কোনও 

দ্রব্য অগ্নিপক না করিয়া খাইতে পারিলেই উত্তম। ব্রতোপবাস- 

দিনে অন্ন ভোজন করিতেই নাই-_প্রসাাননও নঙে ; তবে সেই- 

দিন দৈবাৎ কেহ গ্রসাদান্ন ভোজনার্থে সম্মুখে আনিয়৷ ধরিলে 

দগডবৎ প্রণামা্দি দ্বার! প্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়। তংপরদিন 

ভোৌজনার্থে পৃথক্ ধরিয়া রাখিতে হয়। উপবাসদিনে যব-গমাদি- 

জাত রুটি, লুচি, পুরি প্রভৃতি তক্ষণও একেবারেই নিষিদ্ধ, উহা 

প্রসাদী হইলেও নিষিদ্ধ, যেহেতু এ সমস্ত দ্রব্য অন্নেরই তুল্য । 

পূর্বেই বল। হইয়াছে, উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ করিতে নাই, এ দিন শ্রাদ্ধ 

পড়িলে পরদিন করিতে হয় ; উহাতে বিবাহও দিতে নাই, অন্ত 

শুতদিনে দিতে হয়। বৈষ্ণবগণের পক্ষে কেবল ছ্বাদশীতেই 

তুলসী-চয়ন নিষিদ্ধ ; দ্বাদশীতে তুলসী-চয়নের এই নিষেধ-সম্বন্ধে 

৪১ 



৬৪২ শ্রীত্ীভক্িরত্বহার ৷ 

কেহ কেহ বলেন দ্বাদশী তিধির আরম্ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুলসী 

তুলিতে নাই ; আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীএকাদশীর উপবাম 

যে দিন পড়িবে, তা দ্বাদশীতে গড়।ক না কেন, তৎপরদিন অর্থাং 

গারণার দিন তুলসী তুলিতে নাই। অম্বুবাচীতে বিষুতকত ত্রা্মণ 
বা বিধবাদি কাহারও পক্ষে অম্না্দি-পাকদ্রব্যের শ্রাকৃফমহা প্রমান 

ভক্ষণেও কোনও দৌষ নাই, যেহেতু প্রসাদ হইলেন, অপ্রাকৃত | 

চিন্ময় বস্তু, ইহা পাথিব বস্তুর ন্যায় প্রাকৃত বা জড়বন্তব নচে। 

বিষুভক্তের পক্ষে অন্য-দেবদেবীর সেবা-গুজা করিতে নাই ; তবে 
গৃহস্থ-ভক্তগণের পক্ষে লৌকিকতা বা সামাজিকতা-রক্ষার নিমিত্ত 
এই মেবাপূজ। নিতান্তই করিতে হইলে শ্রীবিষ্ু-নিবেদিত প্রসাদী 
দ্রব্য দ্বারাই করিতে হয়, অনিবেদিত দ্রব্য দ্বারা কদাচ নহে। 

অহস্কার, অভিমান, অযথা৷ সংসারাসক্তি বা অতান্ত বিষয়"লালমা, 

অতি-ভৌজন, কোনরূপ মাদকদ্রবা-সেবনঘ্রীগুরু-বৈষণবে বিন্দুমাত্র 

অবজ্ঞ! বা শ্রদ্ধা, জীবহত্যা, গরণীড়ন, ভজনে আলম্ত, ভজনে 

অনিয়মাগ্রহ, অতীব অর্থ-লিগ্লা, অবৈধরূপে বা প্রয়োজনাতিরিক্ত 

অর্থোপার্জন-চেষ্ট॥ শ্রীবিষু ভিন্ন অনা যে কোনও দেবদেবীর 

প্রসাদাদি-গ্রহণ বা তাহাদের বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা, অন্যোপাসকের 

বা অবৈষণবের নিকট বিষুমন্তগ্রহণ, অনৈষ্বের দ্রব্য-তক্ষণ, 

অবৈষ্বের পক্ান্ন-নিবেদন, হরিনাম-বিক্রয় অর্থাৎ হরিনাম বা 

হরিকথ! শুনাষ্টয়া অর্থোপার্জন, অবৈষ্ণবশান্্ বা গ্রন্থ বা 

অবৈষ্ণবের লিখিত টাকা, ব্যাখা। ও সিদ্ধান্তাদি-পাঠ, অবৈষবের 

সঙ্গ অর্থাং অসংগঙ্গ, অবৈষবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্খবিষয়ে বাদামুবাণ 



বৈষ্ণব-সমাদর | 

। বৈষ্ণব সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-(১) ত্যাগী অর্থাং 
: গৃহত্যাগী ও (২) গৃহস্থ বা গুগী। তন্মধ্যে দেখা যায়, লোকে 
সচরাচর গৃহস্থ-বৈষ্বগণকে “ভক্ত” ও ত্যাগী অর্থাং বৈরাগী বা 

: বাবাজী মহারাজগণকে ্বৈষুব” বলিয়। থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 

“ভক্ত” ও “বৈষব”-_এ ছুইয়ের প্রকৃতিগত বা অর্থগত বা অন্ব 

কোনরূপ পার্থক্য নাই। বৈষ্ণব বলিতেও ভক্তকে বুঝায়, ভক্ত 

 বলিতেও বৈঞ্ণবকেই বুঝায়-_ভক্ত ও বৈষব একই বস্তু । “ভক্ত 
ও “বৈষব' এই দুইয়ের পার্থক্য লোকে ব্যবহারে করিয়া রাখিয়াছে 

মাত্র, কিন্তু শান্ত্রমতে কোনও পার্থক্য নাই। ত্যাগিগণও 

হইলেন ত্যাগী বৈষ্ণব বা ত্যাগী ভক্ত, গৃহস্থগণও হইলেন গৃচস্থ 

বৈষ্ণব বা গৃহী বৈষ্ণব কিনব! গৃহস্থ ভক্ত বা গৃহী ভক্ত; সুতরাং 

ভক্ত বা “বৈষ্ণব বলিতে ত্যাগী ও গৃহস্থ উভয়কেই বুঝিতে 

হইবে। শাস্ত্রে যেখানে যেখানে “বৈষ্ণব” বা ভক্ত” শব্দের উল্লেখ 

করিয়াছেন, তাহার কোথাও ত্যাগী বা গৃহস্থ বলিয়। কোনও 

গার্থক্য করেন নাই-_তদ্দার। উভয়বিধ ভক্তকেই নির্দেশ 

করিয়াছেন; স্থৃতরাং শান্ত্রমতে দেখা যায়, ভক্ত-্মবৈষঃব, 

বৈষ্ণব-ভক্ত; ছুই একই বস্তু। আবার বৈষ্ণব কাহাকে 

বলে, তংসম্বন্ধেও শাস্ত্রে বলিয়াছেন, যথ| £-- 

গৃহীত-বিষুদীক্ষাকো বিষুপুজা-পরো নর; | 

বৈষাবোইভিহিতোইভিজ্ঞৈরিতরোইম্মাদবৈষঃবঃ | 

শ্রীহরিভক্তিবিলাম-ধূত পল্পপুরাণ-বচন। 



৬৪৮ ্র্রীতক্তিরত্বহার। 

অর্থাং যে ব্যক্কি বিষু্মন্ত্রে দীক্ষা! গ্রহণ পূর্বক বিষুপজা- 
পরায়ণ হন, তাহাকেই পবৈষ্ব” বলিয়। জানিবে ; এতন্ডিন্ন অন্য 

আ'র সকলেই *অবৈষব”। 

এতন্থার! দেখা যাইতেছে, এইরূপ অবস্থা হইলে সকলকেই 

“বৈষ্ণব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তা তাহারা ত্যাগীই হউন, 

আর গৃহস্থই হউন। স্থতরাং শাস্ত্রে ষেখানে যেখানেই বৈষবের 

সমাদর করিতে বলিয়াছেন, সেখানে সেখানেই বুঝিতে হইবে 

যে, ত্যাগী ও গৃহস্থ-_উভয়বিধ বৈষুবকেই একই, রূপ সমাদর 
করিতে বলিয়াছেন, কেন না সেখানে এমন কিছুই বলেন নাই যে, 

ত্যাগী বৈষ্ণব হইলে তাহার সম্মান এইরূপে করিও, আর গৃহস্থ 

বৈষ্ণব হইলে তাহার সম্মান এইরূপে করিও | তবে তাগী বৈষব 

হইলে তখন তাহাকে আর বর্ণাশ্রম-ধর্মের কোনও ধারই ধারিতে 

হয় না, কিন্তু গৃহী বৈষ্ণব হইলে তাহাকে বণণশ্রস-ধন্মের গণ্তীর 
ভিতর থাকিতেই হয়; অপিচ ত্যাগী বৈষ্ণব হইলে তখন আর 

ত'হাকে সাংসারিক কোনও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকিতে না হওয়ায়, 

তাহার ভজন-সাধনের পক্ষে মহা স্ুবর্ণ-স্ুযোগ লাভ হয় 

বলিয়া গৃহস্থ অপেক্ষা তাহার অনেক উচ্চাধিকার-লাভের পথও 
স্বতঃই প্রশস্ত হওয়ায় তিনি পরম ধন্য হইয়া থাকেন; তন্নিমিত্তই 

তিনি গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া লোক- 
সমাজে তদপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হইয়া থাকেন এবং 

তনিমিত্বই শাস্ত্রে বৈরাগ্য-ধর্শের মস্থামহিমা কীর্তন করিয়াছেন । 

্রীমন্হাপ্র্ু় জো্ঠ-ভাতা।শ্রীবিশ্বরূপ-মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণ 
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মনে কপটতা। বা কুটিলতা আদৌ রাখিতে নাইঈ। প্রতিষ্ঠার 
আকাঙ্ষ অর্থাং যশোলিগ্সা একেবারেই করিতে নাই । নিজে 

অমানী হইয়া অন্যকে মান দিতে হয়। দৈন্য হঈল বৈষ্ণবের 

ভূষণ; নিজেকে সর্ববদ অপরাধী ভাবিয়া অতি দীনভাবে অবস্থান 

করিতে হয় এবং সকলের নিকটই নিষ্ষপটে দৈন্য প্রকাশ করিতে 

হয় । ওদ্ধত্ত্য সর্ধরথ। বর্জনীয় । কাহারও অনিষ্ট করিতে নাই । ভজন 

ও অন্যান্য বিষয়ে যথাসাধ্য পরোপকার কর। অবশ্যকর্তবা | মত্স্ত, 

মাংস,ডিন্ব, কাকড়া, কুঁচে, কচ্ছপ, গ্রভৃতি আমিষদ্রব্য ও পেঁয়াজ, 
রশুন, মসুর, পুঁইশাক, গাজর প্রভৃতি উদ্চিজ-দ্রবা পিশেষরণ 

অবিহিত বলিয়। নিব্দেন করা বা! ভোজন করা একেবারেই 

নিষিদ্ধ । স্ত্রী-সঙ্গ ভজন-হানিকর বলিয়া) উঠ! সাধারণতঃ নিষিদ্ধ; 

তবে অসমর্থ বা অসংযত বাক্তির পক্ষে নিজন্ত্রী-সঙ্গ যত কম করা 

যায় ততই ভাল; পরন্ত্রী-সঙ্গ একেবারেই করিতে নাই-এমন কি 

মনের দ্বারাও নহে। শ্রীকৃষ্₹-ভজনপথে কামরিপু অতান্ত প্রবল 

শত্রু বলিয়৷ তাহাকে দমন করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে 

হয়; সর্বদা যে কোনরূপে আকৃষ্জতাবনাবিষ্ট হষ্টয়। থাকিতে 

পারিলে মনোমধ্যে কাম-চিন্তা আর আসিতেই পারে না কাম” 

রিপু ক্রমশঃ স্বতঃই দমিত হইয়! যায় নিরন্তর শ্রীকষণচিন্তয় মর 
থাকিতে পারিলে হৃদয়ে ঘতঃই সর্বতোভাবে এক অভূতপূর্ব 

বলের সঞ্চার হইন্সা থাকে, তধন আর কামাদি কোনও রিপুব 

হিংসা-দ্বেষ, খিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্যা, কপটঠা, ঝগড়া-বিবাদ, 
মাৎসর্ধ্যাদি কোনও কু প্রবৃত্তি বা কোনও দুর্বান| হাদয়ে উঠিতেই 
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পারে না, কাছে ঘেঁসিতেই পারে ন! ; তখন শ্রীকষ্ণভাবনামৃতরস- 
মাধুধ্যাস্থাদনানন্দে অন্য সবই তুলাইয়া দেয়_এমন কি নিজেকে 
পর্যাস্তও তুলিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়; তখন শ্াকুষ্ণচিন্তার 
স্বভাবিকী শক্তিতে এক অপুর্ব আনন্দনুধা-সাগরে নিমজ্জিত 

কারয়৷ বিশ্বসংসার ম্বতঃই তুলাইয়। দেয়। অনুক্ষণ শ্রীকফ- 
কথানুশীলন, শ্রীকষণ-গুণানুবাদ-শ্রবণকীর্ভন, শ্রকৃষণূলীলা-ম্মরণ 

ও গ্রীকৃষ্ণসেবনাদি-রূপে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ-সন্বস্বীয় কাধ্য করাই 
আমাদের একমাত্র অবশ্-কত্তব্য; ইহাই হইল উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ 
ভজন এবং শ্রীকষ্চগ্রেমসেবা-লাভের পরমোপায়। 

ইতি মংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব সদার ) ল্পর্ণ। 

বৈফব-সমাদর। 
(ত্যাগী ও গৃহী_উভয়বিধ বৈষবেরই তুল্য সমাদর। ) 

বিশেষ জানিয়া রাখিতে হইবে যে, প্রীগুরু-বৈষবের 

যথাযোগ্য সমাদরই হইল শ্রীকৃষ্-ভজন-পথে গর পর অগ্রসর 

হইবার মূল ও প্রধান সহায়। গুর-বৈধবের সমাদর ন 
করিলে কঠোর ভজন-দাধনও সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার 
মধ্যে শ্রীগুরুদেবের সমাদর-সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, কিন্ত 

শ্রীবৈষ্বের সমাদর-সম্বন্ধে হুই এক কথ এখানে বলিবার আছে। 
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কর! হউক, তাহাতে কোনও প্রভেদ নাই ; তাবে গৃহে থাকিয়া 

ভজনে বিবিধ অন্তরায় হয় বলিয়া বিশেষ অনুরাগী ভক্তগণ গুহ 

থাকিতে না পারিয়। বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ববক ভ্গন করেন ; পরস্ত 
গৃহ ত্যাগ করিয়াও যদি ভজন করিতে না পার! যায়, তবে 

সেরূপ গৃহ-ত্যাগে কোনও ফলই হয় না, কিন্বা যদি বৈরাগ্য 

অবলম্বন ক্ুরিয়া বৈরাগ্য-ধন্মের নিয়ম পালন করিয়। চলিতে না 

পারা যায়, তবে তাহাতে ধন্ম নষ্ট হইয়া অনিষ্টেরঠ কারণ হইয়া 

থাকে। শ্রমন্মহাপ্রতুর পাধদগণ ও তাহাদের অনুগত ভক্তগণ 

অধিকাংশই গৃহস্থ-ভক্ত ছিলেন, ধাহাদের নামে আজিও তুবন 

পবিত্র হইতেছে । শ্রীরায়রামাননদ, শুকলম্বর-ব্রহ্মচারী, পুণুরীক- 
বিদ্যানিধি, শ্রীবাস-পণ্ডিত, শ্রীধর-পণ্ডিত, রাঘব-পণ্ডিত, বস্ু- 

রামানন্দ, উদ্ধারণ-দত্ত, সেন-শিবানন্দ, বাসু-ঘোষ। মহারাজ- 

প্রতাপরুদ্র, কাশী-মিশ্র/শিখি-মাহাতি, সার্ববভৌম-ভটরচার্ধ্য প্রভৃতি 

অসংখ্য গৌরভক্তগণ গৃহস্থ হইলেও তাহাদের যে অধিকার, 
তদ্রপ অধিকার অনেক ত্যাগী ভক্তের মধোও সুহুল্লভি। 

শ্রমন্মহা প্রভু হায়ং ইহাদিগকে কিরুপ অপরিসীম সমাদর 

করিতেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিনি তাহার ত্যাগী 

ভক্তগণকেও যেরূপ সমাদর করিতেন, গৃহস্থ ভক্তগণকেও তদ্রুপই 

করিতেন। তবে যদি বলেন, ইহারা গৌরস্পাধদ ছিলেন, 

ইহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্ত তাহাও বলা! যাইতে পারে না, যেহেতু 

তৎকাল হইতে আজিও পর্য্যন্ত বহু বু গৃহস্থ-ভক্তগণ যেরূপ 

ভাবে ভজন-সাধন করিতেছেন, তাহাদের যে অনুরাগ, যে 



৬৫২ শ্রীশ্ভক্তিরতর-হার। 

আত্তি ও যেরূপ অনাসক্তি, তাহা কত ত্যাগী ভক্তের মধ্যেও 
পরিদৃষ্ট হয় না। ত্যাগী তক্তগণ অবশ্য যথাযোগ্য ভজন-সাধন 
করিতে পারিলে, ত্রিভূবনেও তাহাদের তুলনা নাই, তাহারা 

দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; আবার গৃহস্থ-ভক্তগণও কষ্ণগত-প্রাণ 

হইয়া ভজন-সাধন করিতে পারিলে তাহাদিগকেও তত্র বলিয়াই 
জানিতে হইবে; এতদ্বিষয়ে মহারাজ-অন্বরীষ, বিছুরাঘি বহু বনু 
ষটান্ত রহিয়াছেন; শ্্রীল-নরোত্তম-ঠাকুরমহাঁশয়, ্্রীনিবাসাচার্ধ্য- 

ঠাকুর, শ্্রশ্টামানন্দ-প্রতৃ, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তা, ,আীবলদেব- 
বি্ভাতুষণ, শ্রারামন্দ্র-গোম্বামী, আীজগণানন্দ-্ঠাকুর প্রভৃতিও 

উত্জল দৃষটাস্ত। গৃহস্থভক্তগণের পক্ষে স্বীয় ধর্ম রক্ষা করিয়া ভজন- 
সাধন করিতে না পারিলে, তাহাদের যেমন কুক্সা্প আদর নাই, 
তন্্রপ ত্যাগী ভক্তগণের পক্ষেও স্বীয় ধর্ম রক্ষা করিয়। ভজন না 

করিতে পারিনে শ্রীমন্মহা প্রভুর নিকটও তাহাদের কোনও আদর 
নাই। এতদ্বিষয়ে শান্্-প্রমাণসমূহ পরেই প্রদশিত হইতেছে। 
সুতরাং মহাপ্রভু ধাহার আদর না করেন, অন্যে তাহার আদর না 

করিলেও তাহ দোষের বলিয়। বল! যায় ন!। 

গৃহস্থ-তক্তগণের কিরূপ ধর্ম, তৎসম্বদ্ধে মহাপ্রভু স্বয়ংই 

জীমুখে শিক্ষা দিয়াছেন, যথা ৫ 

গৃহস্থেরে মহাগ্রভ্ শিখায়েন ধর্ম । 

অতিথির দেবা-_গৃহস্থের মূল কর্মা॥ 

গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে। 
গণ গঙ্মী ছইতেও অধম বলি তায়ে। 



বৈষ্ব-সমাদর | ৬৪৯ 

করিলে, তদ্বিরহ-শোকাতুর পিতা শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের বন্ধুবান্ধবগণ 
তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন__ 

স্থির হও মিশ্র! কেনে দুঃখ ভাব? মনে। 
সর্বব গোঠচী উদ্ধারিল সেই মহাজনে ॥ 
গোর্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ল্যাস। 
ত্রিকোটা কুলের হয় শ্রীবৈকৃণে বাদ ॥ 

শ্রীচেতন্ভাগবত আদি ৬ অধ্যায়। 

এতদ্বারা বৈরাগ্য-ধন্ম অবলম্বন করার মহামহিম। কীর্ঠন 

করিলেন; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়। 

বৈরাগ্য-ধর্মমের কঠোর নিয়ম-সকল য্থাযথ পপ্রতিগালন করিতে 

হয়, নতুবা ঘোর অধঃপতন হইয়া থাকে; তন্িদিত্ত সেই অধিকার 

না হওয়৷ পর্য্যন্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করা আমাদের কর্ধব্য নহে; 

কোনরূপ সাময়িক উত্তেজনার বশে বৈরাগ্য আশ্রয় করিলে তাহার 

পরিণাম-ফল শুভকর বা সন্তোষজনক হয় না। 

প্রীনারদপঞ্চরাত্রে দেখা যায় বলিয়াছেন-- 
বৈষুবে কনাদানঞ্চ পরং 'নর্বাণ-হেতুন!। 

অর্থাৎ বৈষ্ণবে কন্যা-সম্প্রদান সংসার-মুক্তির একটা প্রধান কারণ। 

এতদ্বারা দেখা যাঈতেছে, গৃহস্থ-ভক্তকেও বৈষ্ণব বলিয়াই 

বলিয়াছেন, যেহেতু গৃহস্থ-বৈষবের পক্ষেই ত বিবাহ, ত্যাগী 

বৈষবের ত বিবাহ নাইই, এমন কি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ 

পর্্স্তও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ । স্থৃতরাং ত্যাগী ভক্তও যেমন। 

বৈফণব, গৃহস্থ-ভক্তও তেমনই বৈষ্ণব । 



৬৫, শ্ীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

প্রীকষ্*-ভজন করিতে হইলে যে গৃহত্যাগ করিতেই হইবে, 

তাহা নহে ; শ্রীল-রঘুনাথ-দাসগোস্বামিপাদ ততকৃত মনঃশিক্ষায় 

গৃহত্যাগ না! করিয়াও অর্থাং গৃহে থাকিয়াই প্রকুষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণ 

ভজনের উপদেশ দিয়।ছেন, যথা £-- 

ন ধর্ম্ং নাধর্মং শ্রুতিগণ-নিরুন্তং কিল কুরু 

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু । 

শচীস্থনুং নন্দীশ্বরপতি-ম্থততে গুরুবরং 

মুকুন্দ-প্রেষ্ঠতে স্মর পরমজত্রং নন মনঃ॥ 

অর্থৎ “হে মন! তুমি বেদাদি-শাস্োক্ত ধর্মকার্ধ্য বা অধর্ম কিছুই 

করিও না। তুমি এই সংসারে থাকিয়া, স্বীয় বুজবান ভাবন। করত 

্রীরাধা-গোবিন্বের প্রচুর সেবা কর এবং শচীন্ৃত শ্রীগৌরাঙ্গকে 
নননন্দন-প্রীরষজ্ঞানে ও প্রীগুরুদেবকে শ্রীকষের প্রি অর্থাৎ দাস* 
জ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর।” এতদ্বারা ইহাই বুঝ|ইলেন ষে, গৃহ ত্যাগ 

"না! করিলেও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ভাঁলরূপেই চলিতে পারে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীকষ্ভজন যে কোনও 
অবস্থাতেই হইতে পারে-_-তা। গৃহস্থাবস্থাতেই হউক, আর 

ত্যাগী অবস্থাতেই হউক; তবে ত্যাগী ভক্তগণের পক্ষে অনেক 

বিষয়ে ভজনের সুবিধা! হয়; কিন্তু গৃহস্থ-ভক্তগণের পক্ষে অনেক 

অন্তরায় এই যা পার্থক্য, নতুবা গৃহস্থ হইয়া ভজন করিলে 

াহারাও ধন্ত ; সেই ভজনে তাহাদেরও শ্রীকষ্ণপ্রেমসেবা লাভ 

হইয়া থাকে ; ভজনই হইল গ্রধান বস্ত, ভজন করাই হইল একাস্ত 

এআবশ্যক-_-তা গৃহস্থ হইয়াই কর! হউক, আর গৃহ ত্যাগ করিয়াই 



বৈষ্ণব-সমাদর। ৬৫৫ 

তেহে। কহে-:“কে বৈষ্কব, কি তার লক্ষণ ।৮ 

তবে হাসি কহে প্রতৃ জানি তার মন॥ 

“কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহ|র বদনে। 

সেই বৈষঃন শ্রেষ্ট, ভজ তীহ।র চরণে ॥” 
ব্ধান্তরে পুনঃ তারা এছে প্রশ্ন কৈল। 

,বৈষণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল ॥ 
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। 

তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥ 

ক্রম করি কহে প্রভু বৈধব-লক্ষণ। 

বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষঃবতম ॥ 

প্রটৈতন্চিতা মৃত মধ্য ১৬ প:। 

এখানেও দেখ| যাইভেছে, মহাপ্রত্ ত্যাগী বৈষব ও গৃহস্থ- 

বৈষবের কোনও পার্থক্য করিলেন না; তিনি বলিলেন, যিনি মুখে 

নিরস্তর কৃষ্ণনাম করিতেছেন এবং তজ্জন্ত বীাকে দেখিল মুখে 

কৃষ্ণনাম স্বতঃই আইসে, তাহাকে বৈষবশশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে__ 

তা তিনি ত্যাগীই হউন, আর গৃহস্থ হউন । মহাপ্রভু কুলীনগ্রামী 

তক্তগণকে আরও বলিলেন যে, তোমরা গৃহস্ত, তোমরা বৈষাব- 

সেবা ও নাম-ন্থীর্তন কর, তাহাতেই তোমাদের শ্রীকষ্ণপাদপপ্প- 

সেবা লাভ হইবে। এতদ্বারা ইহাই বুঝ| গেল যে, শক 

পাঁদপন্র-সেবা লাভ করিতে হইলে গৃহ যে ত্যাগ করিতেই হহীবে 

তাহা নহে, গৃহে থাকিয়া ভঙ্গন-দাধন করিলেও শ্ীকষ্চপাদপন্প- 

সেবা! লাভ হইয়৷ থাকে। 



৬৫৩ ীশ্রীতক্তিরতু-হার। 

ত্যাগী বৈষবগণেরও যে কিরূপ ধর্ম, তৎসম্বন্ধেও শ্রীমন্মহা- 
প্রত হয়ই শ্্রীমুখে বলিয়াছেন, যথ। :-- 

প্রতুকে গোবিন্দ কহে-_প্রঘু প্রসাণ ন। লয়। 
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হৈয়া মাগি খায়॥৮ 

শুনি তুষ্ট হৈয়া প্রভু কহিতে লাগিল। 
"ভাল কৈল-_বৈরাগীর ধর্ম আচরিল॥ ' 

বৈরাগীর ধর্ম-সদা! নামসন্থীর্তন। 

মাগিয়া খাইয়৷ করে জীবন-রক্ষণ ॥ 

বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। 

কার্ধাসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ 

বৈরাগী হইয়। করে জিহ্বার লালস। 

'পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥ 

বৈরাগীর কৃত্য--সদা নামসন্ীত্তন। 

শাক-পত্র-ফলমূলে উদর-ভরণ ॥ 

'জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। 

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ।॥% 
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অস্ত্য ৬-পঃ। 

'পুরীধামে শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামিপাদ তাহার বাড়ীর অর্থদ্বারা 
'নির্ববাহিত মহাপ্রভুর দৈনিক সেবার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিলে, তংপ্রস্গে 
'মহাপ্রভ্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিলেন রঘু ভালই করিয়াছে, কেন না-- 

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। 
মন মলিন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ 

শ্ীচৈতন্যচরিভামুত অন্ত্য ৬-পঃ। 



বৈষ্ঞবনসমাঘর | ৬৫৩ 

যার বা না থাকে কিছু পূর্বাদৃষ্টলোষে। 
সেহে! তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে ॥ 

সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার। 

তথাপি আতিথ্য-শৃম্ত না হয় তাহার । 
অকৈতবে চিত্তন্বখে যার যেন শক্তি। 

তাহা করিলেই বলি “অতিথির ভর্তি? 

শ্রচৈত্ভাগবত আদি ১১ অঃ। 

শ্রীবাস্থদেব-দত্ত সম্বন্ধে শ্রীমন্সহাগ্রভূ শ্রীসেন-শিবানন্দকে 
বলিতেছেন £-_ 

গৃহস্থ হয়েন ইহো চাহিয়ে সঞ্চয়। 
সঞ্চয় না কৈলে কুটুষ-ভরণ না হয়। 

শ্রীচৈতগ্চচরিতাম়ুত মধ্য ১৫ পঃ) 

কুলীনগ্রামী ভক্তগণের নিবেদনে মহাপ্রভু উত্তর দিতেছেন :- 

তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান। 

প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন-॥ 

“গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে । 

শ্রীমুখে আজ্ঞা! কর প্রভু! নিবেদি চরণে ॥” 

প্রভু কহে__“কৃষ্ণসেবা, বৈষণব-সেবন। 

নিরস্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন ॥ 

সত্যরাজ বলে__“বৈষ্জব চিনি কেমনে। 

কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে ॥” 



৬৫৪ ্্ীপ্লীভক্তিরত্ব-হার | 

প্রভু কহে--প্যার মুখে শুনি একবার। 

কষ্ণনাম, সেই পৃজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার। 
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ববপাপ ক্ষয়। 

নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়। 

দীক্ষাস্পুরম্র্যযা-বিধি অপেক্ষা না করে। 
জিহ্বা-স্পর্শে আচগাল সবারে উদ্ধারে ॥ 
আনুষঙ্গ ফল-_-করে সংসারের ক্ষয়। 

চিত্ত আকধিয়া করে প্রেমের উদয় ॥ 
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম। 

সেই ত বৈষ্ণব, তার করিবে সম্মান ॥৮ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূত মধ্য ১৫-প:1 

এখানেও দেখ! যাইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভূ ত্যাগী ও গৃঠ্থ__ 
এই উভয়বিধ বৈষ্ণবের মধ্যে কোনও পার্থক্য করিলেন না । তিনি 

বলিলেন যে, কৃষ্ণনাম যে করাবে সেই মহাধন্য, মহাপবিভ্র--তা 

ত্যাগনীই হউক, আর গৃহস্থই হউক। 

কুলীনগ্রামী ভক্তগণ পুনরায় পর-বসর ও আবার তংপর- 

বংসর এরূপই নিবেদন করিলে, মহাগুভূ যে উত্তর দিলেন তাহাও 

নিয়ে বণিত হইতেছে, যথাঃ-_- 

কুলীনগ্রামী পুর্ববব্ত কৈল নিবেদন। 
«প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্তব্য-সাধন॥” 

প্রভু কহে--বৈষ্বসেবা, নামসক্কীর্তন। 

দুই কর, শীস্র পাবে শ্রীকৃষ৮চরণ ॥ 



বৈষ্ণব-সমাদর ! ৬৫৭ 

ছোট-হরিদাসের বর্ন-প্রসঙ্গ শ্রী্ঘরপ-দামোদরাদি ভক্তগণ 
বর্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহা প্রভু বলিলেন, যথ| £-- 

প্রভু কহে_-বৈরাশী করে প্রকৃতি-সম্তাষণ। 

দেখিতে ন। পারি আগি তাহার বদন ॥ 

ক্ষুদ্র জীব মর্কট-বৈরাগা করিয়। | 

* ইন্দ্রিয় চরাইয়। বুলে প্রকৃতি সন্তাষিয়। ॥ 

এত ঝাল মহাপ্রভূ অভান্তরে গেল!। 

, গোরাইর আবেশ দোঁখ সবে মৌন হেলা ॥ 
চৈতন্১পিতাঁমৃত অন্ত ২য়পঃ| 

গরদিন ভক্তগণ আবার আপিয়। বলিলেন £_ 

“অল্প অপরাধ, প্রভু করহ 'প্রসাদ । 

এবে শিক্ষ। হৈল, ন। করিবে অপরাধ ॥ 

প্রভু কহে “মোর বশ নহে মোর মন। 

প্রকৃতি-সন্তাধী বৈরাগী না করে দশণ ॥ 

নিজ-কাধ্যে যাহ সবে, ছাড় বুথ] কথ। | 

কহ যদি পুনঃ আমা না বেখিবে হেথ। ॥” 

াচৈতনাচরিতামূত জন্তা ২য়-পঃ। 

মহাপ্রভু ত্যাগী ও গৃহস্থ-_উভয়বিধ বৈষ্ণবেরই ধন্ম নির্ঘেশ 

করিলেন ; তদনুদারে চলিতে ন। পারিলে বর্ম-রক্ষা হইবে না। 

পরমারাধ্যপাদ শ্রল-নরোভ্ম-ঠাকুরমহাশয় তংকৃত “প্রার্থনা” 

গ্রন্থে বলিয়াছেন £ - 

৪২ 



৬৫৮ শ্রীশ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

গৃহ বা বনেতে থাকে হাগোরাঙ্গ কলে ডাকে 
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥ 

এতদ্বারা তিনি ত্যাগী ও গৃহস্থ বৈষবের কোনও পার্থক 
রাখিলেন না; তিনি বলিলেন, যে কেহ গৌরাঙ্গ তজন করে__ 
তা সে গৃহস্থ-বৈষণবই হউক, আর বনবাসী অর্থাং ত্যাগী বৈষবই 
হউক) আমি তার সঙ্গ কামনা করি। 

গরম-পূজ্যপাদ শ্রাল-কৃষ্ণাস-বাবাজীমহারাজও গৃহস্থ-বৈষব 
গণের মহিমা কীর্তন করিয়া তংকৃত পাষগু-দলনে বলিয়াছেন £-- 

গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলি যদি কর ঘৃণা । 

তাহার মহিম। কিছু শুন পাপিজন| ॥ 

একব|র বলিলে কৃষ্ণ সব পাপ যায়। 

গৃহস্থ-বৈষণব তারা নিরবধি গায়॥ 
দেখ দেখি কি মহিম। কহিব তাহার। 

হেন সঙ্গ করে যেই, সেই হয় পার। 

গৃহস্থ-বৈষবের গুণ শুন রে পামর। 

পর্পপুষ্প ভাসে যেন জলের উপর ॥ 

সংসারেতে থাকি তার! করে সঙ্কীর্তন। 

আনন্দে নিস্তরে-_পায় প্রভুর চরণ ॥ 

এতদ্দারা গৃহস্থ-বৈষ্বগণেরও মহামহিম। কীত্তিত হইল এবং 
তাহারাও যে শ্রীকৃষ্ণপাদপন্স-সেবা লাভ করিতে পারিবেন, 
তাহাও স্পষ্টরূপেই বলিয়। দিলেন। 

হৃতরাং জানিয়৷ রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র গৃহত্যাগ 



বৈষ্ব-সমাদর। ৬৫৯ 

করিলেই ষে মহৎ হওয়! যায়, তাহ! নহে। এতংসধ্ধে গ্রপ- 
প্রেমানন্বদাস-বাবাজীমহারাজও ততকৃত মনগ্র্ণক্ষায় বলিয়াছেন £-- 

এ মন ! ঘর ছাড়িলে কি তরে। 

যত পশুগণ তে কেনে তরেন! 

যাহার! বনেতে চরে ॥ 

এতদ্বারা,ইহাই বুঝাইয়া৷ দিলেন যে, শকৃষ্-ভগনই হইল 

মূলবন্ত-_ত গৃহে থাকিয়াই হউক, আর গৃহ ছাঠিয়াই হউক। 

আরাধ্যপাদ গ্রাল-জগদানন্দ-পণ্ডিতগোর্ামী প্রত তৎকৃত 
পপ্রেমবিবর্ত” গ্রন্থের স্থানে স্থানে বলিয়।ছেন, যথা £-_ 

(১) প্গৃহস্থ-বৈষণবের নাহি মাহাত্ম্ের সীনা॥ ৮ 

(২) “গৃহী হৌক ত্যাগী হৌক ভক্তে ভেণ নাই । 

ভেদ কৈলে কুন্তীপাক নরকেতে যাই ॥” 

এতন্বারাও গৃহস্থ-বৈষলবগণের মহামহিমা প্রকটিত হইল এবং 

তদ্ধিষয়ে ত্যাগী বৈষ্ণব সহ তাহাদের অভিন্নত্বও প্রথশিত হইল। 

কষ্ণগতপ্রাণা পরম-ভাগ্যবতী শ্রীমতী মীরাবাঠ৪ তংকৃত 

পৌহায় বলিয়াছেন, যথ। ;-- 

“মীরা কহে বিনা প্রেমূসে নাহি মিলে নন্দলাল|।” 

এতদ্বারা! ইহাই বলিলেন যে, শ্রীকষ্গ্রীতিই হইল মৃপবস্তু; 

উ গৃহে থাকিয়াই কাহারও হউক, বা গৃহ ছাড়িয়া হউক, দুই 
সগান। গৃহে থাকিয়াও যদি কৃষ্ণগ্রীতি থাকে, তবে তাহাও ভাল, 

কিন্তু গৃহ ত্যাগ করিয়াও যদি কৃষ্ণগ্রীতি না থাকে, তবে সেরূপ 

গৃহ-ত্যাগেও কোনও ফল নাই। 



৬৬০ প্রঞ্াভক্তরত্ব-হ।র | 

স্তরাং দেখা যাইতেছে, ত্যাগী বৈষণবগণও স্বীয় ধর্ম রক 
করিয়া চলিতে না পারিলে তাহাও দোষের হইবে, কেন না 
তাহাতে তাহাদের ধর্ম নষ্ট হইবে এবং তজন-বিষয়ে কপটতাই 

প্রকাশ পাইবে । এততসম্বান্ধ পূজাপাদ শ্ীল-নরোত্তম-ঠাকুরমহাশয় 

তৎকৃত “প্রার্থনা”-গ্রন্থে বলিয়াছেন__ 

অর্থলাভ-_এই আশে কপট-বৈষব-বেশে 

ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে। 

কিন্ত শ্রঠাকুর-মহাশয় ত অর্থ-াভের আশায় কদাচ দেশ-বিদেশে 
ঘুবিয়া বেড়ান নাই, তথাপি তিনি এইরূপ কথা কেন বলিলেন! 

সুতরাং বুঝিতে হইবে তিনি এ প্রকার ত্যাগিবৈষবগণের শিক্ষার্থেঃ 
এরূপ কথা বলিয়া সকলকে তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়। দিয়াছেন। 

আপ-প্রেমাননদদাস-বাবাজীমহারাজও তৎকৃত “মনঃশিক্ষা”; 

গ্রন্থে বলিয়াছেন £-- 

ন! ভজিয়! যদি, বেশ ধরি পাই, অভাব থাকিত কারে। 

রাখালে মিলিলা, প্রলম্ব তে কেনে,  বাছিয়া ফেলিল তারে। 

এতদ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, কেবলমাত্র বেশ পরিবর্ধন 

করিলেই অর্থাৎ কেবল গৃহস্থের বেশ ছাড়িয়। ত্যাগীর বেশ ধারণ 

করিলেই যে শ্রীকৃষ্পাদপদ্পসেবা কর! যায়, তাহা নহৈ; ভজন 

ব্যতীত এ সেবাস্লাভ অন্য আর কোন প্রকারে হইতে পারে ন|। 
এক্ষা,ণ বুঝ! গেল যে, যে সমস্ত ত্যাগী বৈষবগণ যথাযথ 

বৈরাগ্যধর্ম রক্ষা করিয়া একাস্ত্িক-ভাবে ভজন করেন, তাহাদের 

নামেও যেমন তৃবন পবিত্র হয়, তদ্রপ যে সমস্ত গৃহস্থ-বৈষণবগণ 



বৈষ্বস্সমাদর | ৬৬১ 

যথাযথ গার্ৃস্থাশ্ধন্ম রক্ষা করিয়া একাপ্তিক-ভাবে ভজন-সাধন 

করেন, তাহাদের নামেও তৃবন পধিত্র হইয়া থ|কে। শ্রীধিছুর- 

মহাশয় ছিলেন গৃহস্থ-বৈষব; তিনি তীর্থ পর্যটন করিয়া 

আদিল, মহারাজ-যুধিষ্টির তাহাকে বলিলেন_- 
ভবদ্ধিধা ভাঁগনতান্তীথীভূঠাঃ শবযং প্রন্ছে। | | 

তাঁঘীকৃ বস্তি তীর্থান স্ান্তঃছেন গদ।ভৃত! ॥ 
শনাগৰত ১মশ্ষনধ ১৩আ:। 

অর্থাং হে পিভব্-মহাশয়! আাপনার তারথ্রমণের কি 

প্রয়োঞ্ন? আপনার ন্যায় ভাগবতগণ ত ম্বয়ংই আীখ-বপ। 

আপনার গদাধর আকুষ্তকে সববণাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া 

রহিয়াছেন বলিয়া, পাপিগণের পাপ-নপিন তীর্থনকপকে স্পর্শ বা 

তথায় স্নানাদি দ্বারা পুনরায় তাঠা পবিত্রতা করিয়া খাকেন। 

গৃহস্থ-ভক্তগণের আচার-ব্যবহার ধিষরীর হ্যায় পরিরুষ্ট 

হইলেও, বিষয়ের প্রতি তাহাদের আনক্তি না থাকায়, তাহা" 

নিগকে বিষয়ি-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে নাঠ, করিলে অপরাধ 

হয়, যেহেতু তাহার শ্রীকুষেই আদক্তচিন্ত শিয়া গাগাবা গর্ষমণ 

বৈষণব-মধ্যেই পরিগণিত। শ্রীপুণুরীক-বিষ্ঞানিধিনহাশয় ছিলেন 

গৃহস্থবৈষ্ণব, কিন্তু বাহিরে উহার ব্যবহার মহাবিষয়ীর ম্যায় হিল। 

তাহা দেখিয়। ততগ্রতি মহাবৈরাগ্যবান্ শ্রগদাধর-পপ্তিতের অবজ্ঞা 
হওয়ায় তিনি অপর ধী হয়া পড়িলেন। তখন ঠিনি বিষ্ঠা নিধি 

মহাশয়ের নিকট দীক্গণ গ্রহণ পূর্বব স্বীয় অপরাধ খণ্ডন করিলেন। 

দেখা যায়, বৈষবের জাতি-বুদ্ধি করিতে শাস্ত্রে বিশেব নিষেধ 



৬৬২ শ্রীপ্ীভক্তিরত্র-হার। 

করিয়াছেন ; শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, বৈষ্ণবে জাতি- 

বুদ্ধি করিলে নিশ্চয়ই নরকে যাইতে হয়। এতৎসম্বন্ধে দেখা যায়, 

বিষুপুরাণে বলিয়াছেন__ 
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ি্বস্ত বা নারকী সঃ। 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বৈষ্বে জাতিবুদ্ধি করে, তাহার নরকে গমন 

হইয়া থাঁকে। | 

ইতিহাস-সমুচ্চয়েও বলিয়াছেন-_ 
শৃদ্রং বাঁ ভগবন্তক্তং নিষাদং শ্বপচং তথ] |, 
বীক্ষতে জাতি-সামান্তাৎ স যাতি নরকং গ্ুবং ॥ 

অর্থাং বৈষ্ণব-ব্যক্তি যদি শৃদ্র, বা ব্যাধ, বা চণ্ডালও হন, 
তথাপি যে জন তাহাকে নীচজাতি-রূপে দর্শন করিবে, দে 

নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে । 

শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থেও বলিয়াছেন__ 

বৈধ্বতে জাতি-বুদ্ধি যেই জন করে। 
ঘষে জন নারকী-_মজে ছুঃখের সাগরে ॥ 

ভক্তমাল--৬ঠ মালা। 

গরম-পূজ্যপাদ শ্রীল-কৃষ্ণাম বাবাজীমহারাজও তংকৃত 
“গাষগুদলন”স্গ্রন্থে বলিয়াছেন__ 

বৈষ্ণব দেখিয়া যেব! জাতি-বুদ্ধি করে। 

তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে ॥ 

নরকে তাহার বাস জানিহ নিশ্চয়। 

ফুকারি ফুকারি ইহা সর্ব শাস্ত্রে কয় ॥ 



বৈষব-সমাদর | ৬৬৩ 

আবার দেখা যায়, তত্বসাগরে বলিয়াছেন__ 

যথ৷ কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তং রস-বিধ|নতঃ | 

তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং ॥ 

শ্রীহরিভক্কিব্লাস-্ধৃত তত্রস|গর-বচন (২য় বি)। 

অর্থাং বিধানানুসারে পারদ-সংযোগ দ্বার। কাংস্য যেমন স্বর্ণ 

প্রাপ্ত হয় তদ্রুপ যথাঁবিধি দীক্ষা-বিধান দ্বারা নরগণের দ্বিজত্ব- 

প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 

এতদ্দার! যখন ইহাই বলিলেন যে, যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ 

করিলে মানবগণের দ্বিজত্ব লাভ হয় তখন দীক্ষা লাভ হঈলে 

নীচজাতির নীচত্ব আর তখন কোথায় থাকিতে পারে ? যে কোনও 

ব্ক্তি বিষুদীক্ষা গ্রহণপূর্বক বিষুপুজা-পরায়ণ হইলেই তখন তাহার 
দিত-লাভ ত হইলই, ত। ছাড়া তিনি তখন তছুপরি বৈষ্ণব-নধ্যে 

পরিগণিত হইলেন ; সুতরাং তখন আর তাহার সধ্বন্ধে জাতি- 

বিচার থাকিতেই পারে না; তিনি তখন গরম-ভাগবত বনিয়া 

তাহার শদ্রপই সম্মান করিতে হইবে, তাঁহার উচ্ছিষ্টও তখন পরম 

গবিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । তখন তিনি কৃষ্-সেবাপুজার 
যোগ্য হইয়াছেন বলিয়। তাহাকে তখন দেবতা! অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
জানিতে হইবে, যেহেতু শ্রীকুষ-্ভজন দেবতার পক্ষেও সুদুল্নভি। 

অতএব তিনি সীচজাতি বলিয়। তখন তাহার কোনরূপ ঘ্বণ! 

করিলেই অপরাধী হইতে হইবে, কেন না তিনি তখন আর ঘৃণিত 

মীচজাতি নহেন, তিনি তখন বৈষ্ণব, তিনি তখন পরম-ভাগবত ; 

মৃতরাং তিনি তখন সকলেরই পরমপুজ্য--তখন তাহার পদজল 



৬৬৪ প্রীশ্রীভক্কিরত্ব-হার। 

বা চরণামূত, তখন গুহার উচ্ছিষ্ট পরম পবিত্র এবং তাহ পরম- 

গতিলাভের উপায়-ম্বরণ বলিয়াই জানিতে হইবে। 

ত্যাগী বৈষব ত কোনও জাতির মধ্যেই নহেন ; তিনি 

হইলেন সব্ধ জাতির অতীত এক মহান্ জাতি; ঝুতরাং তাহার 
সম্বন্ধে জাতি-বদ্ধি কিছু আসিডেই পারে না; তিনি যেইমাত্র 

বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ যখনই তিনি সন্া বা ভেখ, 
লইয়াছেন, তৎগ ণাৎ তাহার পূর্বাশ্রের জাতি চলিয়া গিয়া তিনি 
সমস্ত জাতির অতীত হইয়াছেন ; ভেখ লইলে তখন স্মস্ত জাতিই 

এক হইয়া যান। সুতরাং তারগী বৈষ্বের সম্বন্ধে জাতিবুদ্ধির 
প্রশ্ন আসিতেই পারে না, কেন ন। তাহার ত আর জাতি নাই। 

অতএব গৃহস্থভক্ত-সম্থন্ধেই জা(-বুদ্ধি করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করি- 

য়াছেন বুঝিতে হইবে । আবার শাস্ত্রে দেখা যায়, চণু।লও যদি 

বিভক্ত হন, তবে তিনি দ্বিজ বাঁ মুনি অপেক্ষাও শ্রেষ্ট, যথা ৮ 
শ্বপচোহপি মহীপাল ! বিঝে(ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।__নারদগুরাণ। 
চণ্ডালোইপি মুনেঃ শ্রেষ্টো বিষুল্ভক্তি-পরায়ণঃ।__পর্পপুরাণ। 

শ্রল-রামচন্ত্র-গোস্বামিএভূ ৬ংকৃত পাষগু-দলনে বলিয়াছেন_ 
চণ্ডাল যদাপি ভাই ! কৃষ্ণভক্ত হয়। 

ভক্তিহীন বিপ্রাপেক্গ! শ্রেষ্ঠ সে নিশ্চয় ॥ 
শ্রীহরিদাস-ঠাকুর নিজেকে নীচজাতি বলিলে, মহাপ্রভু বলিলেন__ 

এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়। 

তোমার যে গাতি, সেই জাতি মোর দঢ় ॥ 
শ্রচৈতন্ভাগবত মধ্য ১৭ অঃ।' 



বৈষ্ব-সমাদর। ৬৬৫ 

শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামিপাদের জ্ঞাতিখুড়া শ্রীকালিদাসের 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীচৈতন্থচরিহামৃত অস্তালীলা ১৬শ 
পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে যে, তিন উচ্চ-জাতি কায়স্থ হইয়াও 

ভূমিমালী-নামে অতি নীচ-জাতীয় গৃহস্থ-নৈষ্ব শ্রীঝড়ু-ঠাকুরের 

উচ্ছিষ্ট একটী এ'টো-প।তা-ফেল৷ গর্তের মধ্য হষঈটতে সযত্তে তূলিয়া 
আনিয়। উহ্বা খাইয়া নিজেকে পরম ধন্য মনে করিয়াছিলেন। 

অতএব বুঝা গেল যে, গৃহস্থভক্তগণের জাতিবুদ্ধি করিতে 

শাস্ত্রে নিষ্রে করিয়াছেন, কেন না গৃহস্থ-বৈষণবগণ বৈষ্ব- 

সদাচার-পরায়ণ একনিষ্ ভক্ত হইলেই, তাহারাও তখন জাত" 

বাহভূতি পরম-ভাগবত হইলেন; সুতরাং তখন তদ্দেপ গৃহ 

ভক্তেরও উচ্ছিষ্ট-ভোজনে কোনও দৌষ হইতে পারে না, তা তান 

থে ভাতিই হউন না কেন; তবে সাংসারিক ঠিলাবে গৃহস্থ" 

ভক্তগণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ের মধ্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেই হয়; 

ও্লিমিত্ত, নীচজাতীয় গৃহস্থ-বৈষ্বের উচ্ছিষ্ট খাইলে সানাজিব- 

হিসাবে তাহ! দোষের মধ্যে গণ্য হয়! থাকে, কিন্তু ভক্তি-রাজো 

এরূপ উস্টিষ্ভোজন দোযাবহ না হস্টয়! উহ! বরং বাঞ্থনীয় ও 

প্রশংসনীয় বলিয়াই পরিগণিত হয়। ভভ্ভির যে কি এক 

অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও কি অপৃবব মহানহিমা, তাহ। বর্ণনাতীত। 

এক্ষণে বুঝা! গেল যে, বিশিষ্ট-বৈষণবসদাচার-পরায়ণ একনি 

কৃষ্ণভক্ত হইলেই কি ত্যাগী, কি গৃহস্থ-_উভয়কেই তুল্য-সমাদর 

করা কর্তব্য। তবে ত্যাগী ভক্তগণ ছুশ্ছেগ্চ সংসার-বন্ধন ছিন্ন 

করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া, আগে তাহাদের মধ্যাদ। রক্ষা, 



৬৬৬ শ্ীপ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

করিয়া, পরে গৃহস্থ-ভক্তগণের মর্যাদা! রাখিতে হয়, কিন্তু উভয়কেই 

তুল্য-সমাদর করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রতু অধিকার-ভেদে বা 
প্রয়োজনানুসারে কাহাকেও বা গৃহে থাকিয়া, কাহাকেও বা গৃ 

ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিবার উপদেশ দিয়াছেন; সুতরাং 

নিষ্ষপট ও একাস্ত্িকভাবে বিশুদ্ধ ভজন করিলে উভয় ভত্তকেই 

তুল্যপৃজ্য বলিয়াই জ্ঞান করিতে হইবে; তবে কেবল এই পার্থক্য 

রাখিতে হইবে যে, সর্বত্র ও সর্ঝ-বি্ষয়ে অগ্রে ত্যাগীর মর্ধ্যাদা 

রক্ষা করিতেই হইবে, তাহাদের সম্মান আগে দিতেই হইবে । 

ইতি বৈষ্ব-সমাদর সম্পূর্ণ 

অফাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজের অর্থ ও মাহাত্য। 
শ্রীহরিতক্তিবিজাস-ধৃত গোপালতাপনীয়শতি-বচনে বলিতেছেন (১ম বিঃ) 

সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন_ 
সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা কে? মৃত্যু কাহা হইতে ভয় পায়? কাহাকে 
জানিতে পারিলে সমুদায় জানা হয়? এবং কাহ। কর্তৃক এই বিশ্ব- 

সংসার স্থষ্ট হয়? 
ব্রহ্মা তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়! দিলেন ;__শ্রীকৃষণই 

পরম-দেবতা | মৃত্যু গোবিন্দ হইতে ভয় পায়। গোপীজন- 

বল্লভকে জানিতে পারিলে সমস্তই জানা হয়। স্বাহ৷ দ্বারা 

এই বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়া থাকে। 

মুনিগণ ব্রহ্মাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ; কৃষ্ণ কে? 

গোবিন্দ কে? গোগীঞন-বল্পভ কে? আর স্বাহাই বা কে? 
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ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন, যিনি পাপ কর্ষণ করেন, 
তিনি কৃষ্ণ । যিনি স্বর্গ, ভূমি ও বেদ-বিদিত এবং. যিনি 
এ অমুদায়কে অবগত আছেন, তিনি গোবিন্দ। গোপীজন 
শবের অর্থ অবিদ্ভা-কল! অর্থাৎ অজ্ঞানাংশ, তাহার বল্পভ 
( প্রেরক ) অর্থাং যিনি অজ্ঞানের প্রেবণ-কর্তা, তিনি গোপীজন- 
ব্নুভ; অথবা গোগীজন শব্দের আর্থ আবিদ্ভা অর্থাৎ সমাক্ 
বিদ্যা! বা ভগবদ্বিযয়ক জ্ঞান, তাহার বল্পভ বা প্রেরণ-কর্তা অর্থাৎ 

ধাহার কৃপ্পয় সেই জ্ঞান লাভ হয়, তিনি গোগীজনবল্পভ। আর 

স্বাহা শবে মায়া বুঝায়। এ সমস্ত পরম-ত্রক্গ। যিনি তাহাকে 

ধ্যান করেন, কীর্তনাি দ্বারা তাহার মাধূর্যাদি আস্বাদন করেন 
ও তাহাকে ভজন করেন, তিনি মুক্ত হন। 

মুনিগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার রূপ কি প্রকার? 

তাহার আম্বারন কি প্রকার, এবং তাহার ভজনই ব| কি প্রকার, 
তৎসমুদয় আমর সুন্দররূপে ভবগত হতে ইচ্ছ ক হয়াছি, 
অতএব আপনি কৃপা করিয়া এই সমস্ত আমাদিগকে বলুন । 

ব্রহ্মা তখন তদ্িষয়ে তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন £-_ 

তিনি গোপবেশধারী, নবজলধর-গ্যামবর্ণ, বংশীপারী নিতা-কিশোর, 

কল্পবৃক্ষ-মূলে অবস্থিত ইত্যাদি তাহার রূপ। এই শ্রীকৃষ্ণের ' 
প্রতি ভক্তিই হইতেছে তীহার ভজন ; ঈহলোক ও পরলোক-- 

এতছুভয়ের উপাধি অর্থাৎ ভোগাভিলা পরিত্যাগ পূর্বক 

তাহাতে মনঃসংযোগই হইতেছে ভক্তি, এবং এ ভক্তিরই 

নাম নৈষ্্য বা কর্মশৃন্যতা অর্থাৎ এইরূপ ভক্তিতে বা ভজনে 



৬৬৮ শ্রীঞ্জীভক্তিরত্ব-ছার । 

কর্মের গন্ধমান্রও থাকিবে না। ব্রাক্মণগণ সেই ' কৃষ্ণকে নান, 

প্রকারে পুজা করিয়া থাকেন ও নিত্যন্বরূপ সেই গোবিন্দকে বহু 
প্রকারে ধ্যান করিয়া থাকেন; গোঁপীজন-বল্পভই ভূবন-সকল 
পালন করিতেছেন; তিনি খবাহাকে আশ্রয় কারয়া নিজ 

হইতে উদ্ভুত এই জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন । 
বায়ু যেমন শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক শরীধে প্রাণ, 

অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চরূপ হইয়াছে, তদ্রুপ 

কৃষ্ণ এক হইয়াও জগতের িতার্থে অষ্টাদশ অক্ষরের, পঞ্চপদে 

অর্থ ক্লী, কুষ্টায়, গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায়, স্বাহ।_ 

এই পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়া অগ্টাদশাক্ষরমন্ত্ররূপে বিরাজ 

করিতেছেন । 

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইলেন এক অর্থাং তিনি স্বজাতীয়, 

বিজাতীয় ও খগত-ভে-রহিত : এই নিমিত্ত সকলেই তাহার 

বশীভূত; তিনি দেশ, কাল ও বস্ত্র হইতে অপরিচ্ছিন্ন,। এবং 

তিনি বরন্ধানি-শ্রেষ্ঠদেবতাগণেরও স্তত্য। অপিচ, তিনি এক 
হইয়াও জগৎ-পালনার্থ শরীর-গত বায়ুর হ্যায় পৃব্বোলিখিত পরী” 
ইত্যাদি পঞ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সেই পঞ্চপদ-স্বরূপ পরক্রহ্ষ 

উ্ীকৃষ্ণকে যোগপাঠাবস্থিত ভাবন| করিয়া যে সকল ধীরব্যক্তি 
একাগ্রচিত্তে তাহার পুজা করেন, তাহাদের নিত্]ানন্দ-স্যরূপ সখ 
লাভ “হয়; কিন্তু তপ্তক্তি-বিরহিত লোক-সকলের, অন্ধজনের 

রূপ-দর্শনের ন্যায়, সে সুখ লাভ হয় না। বন্ততঃ যিপি 

নিত্যের মধ্যে নিত্য, দেবতাি চেতনবস্ত-সমূহের মধ্যে চেতন 



অগ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজের অর্থ ও মাহাত্বা। ৬৬৯ 

এবং যিনি এক হইয়াও পঞ্চরূপে ধকলের কামনা পূর্ণ করি” 
তেছেন, তাহাকে পীঠাবস্থিত ভাবনা করিয়া যে সকল ধীর-ব্যক্তি 

তাহার ভজনা করেন, তাহা্দিগের অক্ষয়-পিদ্ধি লাভ হয়; কিন্ত 

তন্তজন-বহিমুখ লোক-মকলের সে প্রকার সাদ্ধ লাভ হয় না। 

ধাহারা বিষয়-াসনা পরিত্যাগ পুর্ধক যত্শীল হঠয়া 

য্ত্বরূপ-খিঝুপদের অনাকৃ আরাধনা করেন,  তাহাদিগের 

এ যত্ব-হেতু ভজনের অবানহিত কালেই অর্থাৎ অনভিবিলশ্বে 

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় গোপাল-রূপ কিনস্বা গোপাল"বেশ গদর্শন 

করাইয়। ঠাহ।দিগকে কৃতকতার্থ করেন। 

্ন্মা আরও বলিলেন, স্থগ্টিকালে যে পরমেশ্বর আক 
আমাকে স্থজন করিয়াছেন, এবং হয়গ্রীণ ও মংস্ত-মৃত্তি খারণ 
পূর্বক গ্রলয়-্পয়োধিজল হইতে গোপালবিদ্া/-রূপ বেগণকে 
উদ্ধার করতঃ আমাকে উহ্না উপদেশ করিয়াছেন, সেই ম্বপ্রকাশ- 

দেবকে মোক্ষার্থী হইয়া মাশ্রয় কর। 

যে সকল বান্তি শ্রীগোবিন্দের পঞ্চপদ-্থরূপ অষ্টাদশাক্ষর" 
মন্ত্র প্রণব অর্থাৎ “৫” যুক্ত করিয়া ভপ করেন, শ্রীগেবিন্দ 

তাহাদিগকে আপনার গোপাল-মুত্তি প্রদর্শন করান। অতএ? 

মোক্ষকামী পুরুষগণ সংসার-রূপ অনর্থ-নিবৃত্তির নিশিত্ব গোবিন্দ 

মন্ত্র পুনঃপুনঃ জগ করিবেন। 

্্ম। স্পষ্ট করিয়া আরও বপিলেন, আমি অনবরত হহ]ুর স্তব 

করাতে ইনি পরার্ধ-কালের অবসানে প্রত্যক্ষ হইয়াথিলেন- 

গোপ-বেশ-ধারী এক পরমপুরুষ আমার সম্মুখে আবিভূতি 
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হইলেন। অনন্তর আমি প্রণাম করিলে, তিনি সায়-চিত্তে আমাকে 

সট্টি-কাধ্যের জন্য অষ্টাদশক্ষর-স্বরূপ প্রদান করিয়া অন্তহিত 

হইলেন। পুনরায় আমার স্থৃর্টি করিবার ইচ্ছ জন্মিলে, সেই 
সকল বর্ণ দ্বারা ভবিষ্যৎ জগতের রূপ প্রকাশ করিলাম, যথা-_ 

ককার হইতে জল, লকার হইতে পৃথিবী, ঈকার হইতে অগ্নি, 
বিন্দু হইতে চন্দ্র ও তাহার নাদ হইতে নূর্ধ্যঃ এই স্মস্ত রী 
হইতে স্জন করিলাম। কৃষ্ণা এই শব হইতে আকাশ, 

য(য়)কার হইতে বায়ু, গোবিন্দার শব হইতে গোজাতি, গোগীজন 

শব হইতে চতুদ্িশ বিদ্ধ! এবং বল্পভায় শব্দ হইতে স্ত্রী, পুরুষ 
ইত্যাদি--এই সমস্ত স্থজ্ন করিলাম । 

এট পঞ্চপদ-বিশিষ্ট আষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রেরে অর্চনা দ্বারা 

সোমমৌলি শ্ামহাদেব গতমোহ হইয়া আত্মাকে জানিতে 

পাগিয়াছিলেন। অতএব ইদানীং মানবগণ যেন নিষ্কাম-চিন্তে 

গ্রণণ(ও)-যু্ত করিয়া এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তাহ। 

হইলে তাহার। অগ্রত্যক্ম পরমা কেও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন । 

যাহার প্রথম পদ হইতে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদ হইতে জল, 
তৃতীয় পদ হইতে তেজ, চতুর্থ পদ হইতে বায়ু এবং পঞ্চম পদ 
হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়, সেই একমাত্র অষ্টাদশাক্ষর-মন্তর 

জণ করিয়৷ চন্দ্রধবজ শ্রীমহাদেব শ্রীবিষুর অবিনশ্বর পরম-ধামে 
গমন করিয়াছিলেন। 

কেবল বিশুদ্ধ-সত্বারি-গ্রণযুক্ত, নির্মল, শোক-রহিত ও 

ভোগারদি-পরিশূন্য যে পদ, তাহাই পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়াছেন ॥ 
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তিনিই বাসুদেব; তিনি ভিন্ন অন্য আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। 
সচ্চিদানন্দময়। পঞ্চপদ-গ্রথিত-মন্তরত্ঘরূপ, বুন্দাবনের কন্পবৃক্ষ" 

মূলে সুখোপৰিষ্ট সেই আদ্ধিতীয় শ্রীগোবিন্দকে আমি মরুদগণের 
সহিত মিলিত হইয়। অত্যুৎকৃষ্ট স্তব ছার সন্তুষ্ট করিয়। থাকি। 

একমাত্র যিনি হইলেন উৎপত্তি-বিহীন, যিনি মনের সাতিশয় 

দুরবতীঁ এবং দেবগণ নিরস্তুর ঝাঁহার চিন্তা করিয়াও যাহাকে প্রাপ্ত 
হন নাই, সেই স্ুৃহূল্ল ভ অদ্ধিতীয় পরম-বস্তুকে এই পঞ্চগণা ত্বক" 

মন্ত্রজপ দ্বারা অনায়াসে প্রান্ত হওয়া যায়। 

অতএব শ্ত্রীকৃষ্ণই পরম-দেবত| ; তীহাকেই ধ্যান করিবে, 

তাহাকেই বীর্তবনাি দ্বারা আম্বাদন করিবে এবং তাহারই পু 

করিবে। একমাত্র তিনিই হইলেন সং অর্থাং িত্য। 

(শ্রীরাধাগোবিন্ব-যুগলকিশোর-ভজন-লোনুপ  ভাগাবান্ ব্যক্তিগণ 

নিম্নলিখিত অষ্টাদশান্ষর-মন্ত্, যথা £ 

প্রী' কুষ্ণায় গোবিন্দায় গোগীজনবল্লভায় স্বাহা।” 

অথব৷ শ্রীমন্মহাগতু-গ্রদশিত নি়।লখিত দশাক্ষর-মন্তর। যথা! *- 

“কী গোপাজনবল্লভায় স্বাহা "' 

এই দুইটা তুলা-মাহাত্মাম় মন্ত্রের কোনও একটা মন্ত্র নিজনিজ-শ্র) গুরুদেবের 

রূপাঁয় তদীয় নিকট হইতে লাভ করতঃ ধন্ত হইয়া থাকেন এবং তদবলখণে 

তজ্জন করিতে করিতে যৃথাকালে রাধাগোবিন্ন-যুগণসেব'-লাভরূপ পরমগতি 

গ্রাণ্থ হইয়! কৃতরুতার্ঘ হন।) 



কামগায়ত্রীর অর্থ । 

আদ ম্থুদ্ধ তা কামদের-পদং বদেৎ। 
আমানত বিশ্মহে পুষ্গবাণায়েতি পদং ততঃ। 

ধামহাত তথোক্কাথ তক্লোইনঙঃ গচোদয়াৎ | 

শ্রীহরি5ক্তিবিলাস-ধত সনৎকুমারকল্প-নচন (৩ বিঃ)। 

গ্রথমে মন্মথ অর্থাৎ “রী” এই বীজ উচ্চারণ করিয়া, পরে 

“কামদ্েব” শব্দ বলিতে হইবে, তাহার পর “আয়” ( কামদেব+ 

আয় -কানাদবায় ) ধলিতে হইবে, তৎগরে শবিদ্লহে”। তাহার 

পর “পুষ্পবাণায়” শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহার পর 
্ধীমহি” শব্দ উচ্চারণ করিয়া, ততপরে “তন্নোহনঙ্গ; প্রচোদয়াং 
উচ্চারণ করিতে হইবে অর্থাৎ 

“লী কামদেবায় বিদ্নহে পুষ্পবাণায় ধীমহি 
তন্নোহুনঙ্গ: প্রচোদয়াৎ।” 

এ£পন্প হইল কামগায়ত্রী। ইহার আভিধানিক অর্থ এই 
থে, আমি কামদেবকে অবগত হই, পুষ্পবাণকে ধ্যান করি, 
তানঙ্গ আমাদিগের অস্তুক্রণে সেই সেই পরমাত্ব-জ্যোতিংম্ঘরূপ 
শ্ীকষ্ণকে একা শিত করুন। 



৬৭৩ 

বৈষবোচ্ছিউ-ভোজন। 
বৈষবে কন্তাদানঞ্চ পরং নির্বাণ-হেতুনা। 

পরং নির্ববাণ-হেতুশ্চ বৈষ্ণবোদ্ছিষ্টতোজনং ॥ 

শ্রীভক্তমাল-ধৃত নারনপঞ্চরাত্র-বচন (৬ষ্ঠ মাল|)। 

শ্রীনাররগঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন :_বৈষবে কন্যা-সন্প্রণান 
সংসার-যুক্তির একটা প্রধান কারণ; অপিচ বৈধণবের উচ্চিষট- 

ভোজন তদপেক্ষাও সংসার-মুক্তির অপর একটা প্রধান কারণ। 

অবৈষবের ড্রবা-ভক্ষণ-নিষেধ। 
বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং গ্রারথযানং বৈষবৈঃ সদ]। 

অবৈষ্ণবানামন্স্ক পরিবর্জ্যমমেধ্যবৎ ॥ ১॥ 

শ্রীহরিভক্কিবিলাদ-ধৃত কৃর্মপুরাণ-বচন ( ৯ম বিঃ) 
শুদ্ধং ভাগবতশ্যান্নং শুদ্ধং ভাগীরঘী-জলং। 

গুদধং বিষুপরং চিত্তং শুদ্ধমেকাদশীব্রতং ॥ ২॥ 

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধূত স্বন্দপুরাণ-বচন ( ৯ম বিঃ)। 

প্রারথয়েদ্ বৈষণবাদক্নং তদভাবে জলং পিবেং | 

সঙ্গং বিবর্জয়েচ্চৈর শাক্তাদীনাস্ত বৈষ্ণব: ॥ 

ন কার্ধ্য প্রার্থন। তেত্যন্তেষাং দ্রব্যমমেধাবৎ। 

নান্নং লভেত শাক্তানাং শৈবাদীনাঞ্চ বেশমনি ॥ ৩॥ 
পন্মপুরাণ। 

১। কৃর্মপুরাণে বলিয়াছেন £-বৈষ্ণবগণ সর্বদা বৈষব- 
গণের নিকট হইতেই অন্ন (প্রসাদান্ন) চাহিয়া খাইবেন। 

৪৩ 



৬৭৪ শ্রীপ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

অবৈবের অন্ন অপবিত্র বলিয়। তাহা ঝিষ্টাির ন্যায় পরিত্যাগ 
করিবেন-এমন কি ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণব হন, তবে তাহার অল্নও 

(বৈষ্ণবের পক্ষে) এরূপ অপবিত্র বলিয়া উহা সর্ধথ| পরিত্যাজ্য 

২। স্বন্দপুরাণে বলিয়াছেন--ভগবন্তত্তগণের অন্ন পবিত্র, গঙ্গাজল 

পবিত্র, বিষু-পরায়ণ চিত্ত পবিত্র এবং শ্রীএকাদশীব্রত পবিজ্র। 

৩। পর্পপুরাণে বলিয়াছেন £_বৈষঃব-ব্যক্তি বৈষণ,বর নিকটেই 

অন্ন (প্রসাদান্ন) চাহিয়া খাইাবে, তদভাবে তাহার জল পান করিবে। 

বৈষ্ণবশ্ব্যক্তি শান্ত প্রভৃতি অন্যাদেবোপসকগণের মঙ্গ বা সম্পর্ক 

সর্ববতোভাবে বর্জন করিবে, তাতাঁদিগের নিকট কোনও বস্তু 

চাহিবে না, যেহেতু তাহাদের বা ( বৈষবের পক্ষে ) অপবিভ্র। 

বৈষ্ণব-ব্যক্তি শাত্ত-শৈবাদির গৃতে বদ1চ অন্ন গ্রহণ করিবে না। 
উপ ও পচ 

হরিনাম-বিক্রয়নিষেধ। 
শূদ্রাণাং স্থপকারী চ যো হবেনাম-পিক্রযী। 

যে| বি্তা-বিক্রয়ী বিপ্রো প্ষিগীনে। যখোরগঃ ॥ ১ ॥ 

্রহ্ববৈবর্তপুবাণ গরকৃতিখণ্ড ২২শ অধ্যাম। 

ন শিষ্যাননুবপীত গ্রস্থান্ নৈবাভাসেদ্ বহুন্। 

ন ব্যাথ্যামুপধুগ্ঠীত নারভমারতেৎ কচিৎ ॥ ২ ॥ 

রীমন্ভাগবত *ম-্বন্ধ ৩য়-অধ্যায় 

১।  ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বলিতেছেন £_বিষহীন সর্প 
দেখিতে সর্পবং হইলেও, উহা যেমন প্রকৃত-সর্প-মধ্যে গণ] 



হরিনাম-বিক্রয়-নিষেধ। ৬৭৫ 

নহে, তদ্রপ যে ব্রাহ্মণ শৃত্রগণের অর্থাং ভগবংসেবাপৃজা-বিহীন 
শূত্রগণের পাঁচক, অথবা ষে ত্রাহ্মণ হরিনাম বিক্রয় করেন 

অর্থাং হরিনাম কীর্তন করিয়া বা হরিকথা বলিয়া অর্থোপার্জন 

করেন, অথবা যে ব্রাহ্মণ বিদ্া বিক্রয় করেন অর্থাং শিষ্য্দিগকে 

অধায়ন করাইয়। অর্থোপার্ভ্বন করেন--এরপ ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ* 

কুলোৎপন্ন হইলেও, তাহারা প্রকৃত-ব্রাহ্মণপদ-বাচ্য নহেন। 

২। শ্ত্রীমন্তাগবতে বলিতেছেন £-_কাহাকেও প্রলোভনাি 
দ্বারা ব৷ বলপূর্বাক, অথবা অনধিকারী ব্যক্তিকে কদাচ শিষ্য করিবে 

ন।; ভগবদগ্রন্থ ভিন্ন অন্য নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিবে না; 
শান্ত্বব্যাখ্যাকে উপজীবিক1 করিবে না অর্থাৎ জীবন-ধারণের জন্য 

শান্্ব্যাখ্যা দ্বারা অর্থোপার্জন করিবে না এবং মঠাদি নিন্মাণ" 

রূগ আড়ম্বরপূর্ণ কার্ধ্য করিবে না। 

মহত্রনাম-মাহাত্য। 

শ্বোকেনৈকেন দেবর্ষে | সহশ্রন/মকন্ত যৎ। 

পঠিতেন ফলং প্রোক্তং ন তৎ ক্রতু-শতৈরপি ॥ ১॥ 
উক্ত| নাম-সহমন্ত নাষ্টো ধর্মোহস্তি কশ্চন। 
কলৌ প্রাপ্তে গুড়াকেশ ! সত্যমেতম্ময়েরিতং ॥ ২ ॥ 

যন্িক্লাম-সহশ্রং মে গৃহে ভিষতি সর্ব] । 
লিখিতং পাগডবশ্রে্ঠ ! তত্র ন বিশতে কলিঃ ॥ ৩1 

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্বন্দপুরাণ-বচন (ষ্ঠ বিঃ)। 



৬৭৬ শ্ীশ্রীভক্তিরতু-হার। 

স্বন্দপুরাণে বলিতেছেন £-_ 
১। হেদেবর্ধে! সহঅনামের একটী শ্লোক পাঠ করিলে যে 

ফল লাভ হয়, কথিত আছে শত যজ্ঞ করিলেও তাহা হয় না। 

২। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জন! আমি সত্য বলিতেছি, 

কলিযুগ সমাগত হইলে পর, সহক্রনাম পাঠ করিলে আর অন্ত 
ধর্মাচরণের আবশ্থকই হইবে না। . 

৩। তিনি আরও বলিলেন, হে পাণ্বশ্রেষ্ঠ ! যে গৃহে 
আমার সহসশ্রনাম লিখিত হইয়! সর্বদা অবস্থিত থাকে, সে গৃষ্কে 

কলি অর্থাৎ কলির পাপ ও অম্গলাদি প্রবেশ করিতে পারে ন|। 
চি 

শ্রীমদ্ভগবদশীতা-মাহাত্্য। 
গীত সুগীতা| কর্তব্যা কিমগ্ঠৈঃ শান্-বিস্তারৈঠ| 

য৷ স্বয়ং পদ্মনাতস্ত মুখপল্সাদ্ বিনিঃস্তা ॥ ১ ॥ 

সর্বধশান্ত্রমযী গীতা! সর্ববদেবময়ী যতঃ। 

সর্ববধন্্রময়ী যদ্মাত্তম্মাগেতং সমভ্যসেৎ ॥ ২। 

গীতাধ্যায়ং পঠেদ্ যস্ত প্লোকং শ্লোকার্ধমের বা 

ভবপাপ-বিনিন্মুক্কো যতি বিষ্ঞোঃ পরং পদং ॥ ৩।॥ 

অহন্তহনি যে! মর্তযো গীতাধ্যায়ং পঠেত বৈ। 

ঘাত্রিশ্দপরা ধান ক্ষমতে তন্ত কেশবঃ ॥ ৪ ॥ 

শ্রীংরিভক্তিবিলাসশ্ধৃত স্কন্পুরাণ-বচন (৬ষ্ঠ বিঃ। ) 



্রীমপ্তগবদগীতা-মাহাত্য | ৬৭৭ 

স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন £-_ 

১। যে গীতা হ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখপন্প হইতে বিনিগর্তি হইয়া- 
ছেন, তাহাই স্ুন্দররূপে পাঠ করিবে, অন্যান্ত বিবিধ শাস্ত্রের 
কোনও প্রয়োজন নাই। 

২। গীতা হইলেন সর্বশাস্ত্রময়ী, সব্বদেবময়ী ও সর্ক- 

ধর্মময়ী ;*অতএব গীতাই অভ্যাস করিবে । 

৩। যিনি গীতার এক অধ্যায় বা একশ্লেক বা অর্ধীশ্রোক- 

মাত্রও পাঠ করেন, তিনি সংসার-রূপ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
বিষুরলোকে গমন করিয়া থাকেন। 

৪| যে মানব প্রতিধিন এক অধ্যায় করিয়া গীতা পাঠ 

করেন, কেশব তাহার বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ মার্জনা করেন। 

শ্রীমন্ভাগবত-মাহাত্ম | 
তমাদিদেবং করুণ!-নিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারং | 

অপার-সংসার-সমুদ্র-সেতৃং ভজাম্যহং ভাগবত-্বরূপং ॥ ১। 

গল্মপুরাণ | 
যচ্ছস্তি বৈষবে ভক্ত] শান্বং ভাগবতং হি যে। 

কল্পকোটীসহআণি বিষ্ুলোকে বসস্তি তে॥ ২ ॥ 
নিত্যং ভাগবতং যন্ত গুরাগং পঠতে নরঃ। 

প্রত্যক্ষরং ভবেত্তস্ত কপিলা-দানজং ফলং ॥ ৩ ॥ 

প্লোকার্ধং শ্লৌক-পাদং বা নিতাং ভাগবতোত্তবং | 

পঠেৎ শৃেতি বা! ভক্ত্যা গোসহনর-ফলং লভেৎ | ৪ ॥ 



৬৭৮ ক্রিপ্রীভক্তিরত্ব-হার। 

শ্লোকং ভাগবতং বাপি শ্লোকার্দং পাদমেব বা। 

লিখিতং ভিষ্তে যন্ত গৃহে তন্ত সদ] হরিঃ। 

বসতে নার সনোহো! দেবদেবে| জনার্দানঃ ॥ ৫ | 

প্ীহরিতক্কিবিলাস-ধৃত পদ্সপুরাণ-বচন ( ১ম বিঃ)। 

নিষ্নগানাং যথা গ। দেবানামচ্যুতে| যথা। 

বৈষ্ঞবানাং যথা শত্তৃঃ পুরাগানামিদং তথ| ॥ ৬॥ 

শরমস্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্ বৈষ্ঝবানাং প্রিয়ং। 

তৎ শৃখন্ বিপঠন্ বিচারণ-পরো! ভক্ত! বিমুচোন্নর: ॥ ৭ ॥ 

শ্রমস্তাগবত ১২শ-স্বন্ধ (শ্রীহরিভক্তিবিলাস্ ১০ম-বিঃ)। 

পর্পপুরাণে বলিতেছেন ৮ 
১। যিনি করুণানিধান ও তমাল-শ্ঠামল-কান্তি, যিনি 

জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত গ্রন্থ-রূপে আবিভূ্ত এবং যিনি অপার- 
সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতু-ম্বরূপ, সেই শ্রীমন্তাগবত-রূপ 
আদিদেব শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজন। করি। 

( এতন্বীর! ইহাই বলিলেন যে, "্রীমন্তাগবত”-গ্ন্থ হইলেন শ্রীরুষের 

সাক্ষাৎ শ্রাঅজন্বরূপ অর্থ।ৎ স্বয়ং প্রীকৃষ্ঃই এই গ্র্থ-রূপে বিরাজ করিতেছেন) 

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-শ্বরূপে এই গ্রস্থের নিত সেবাপুজা ও দগুবৎ গ্রণামারদি করিতে 

হয় এবং নিত) নিয়মপূর্ব্বক ইহ! পাঠ করিয়। এই অপাথিৰ গ্রন্থের মরধ্যাদ। রক্ষা, 

পরমানন্দ-লাভ ও স্বীয়*্পরমকল্য|ণ সাধন করিতে হয়।) 

২। বাঁহারা ভক্তিপূর্বক বৈষ্ণবকে ভাগবত-শান্ত্র দান 
করেন, তাহাদের সহত্কোটী-কল্পকাল বিষুধলোকে বাস হয়। 

৩। যেব্যক্তি নিত্য স্ত্রীমন্তাগবত পাঠ করেন, তাহার 
অক্ষরে অক্ষরে কপিলা-গো-দান-জনিত ফল লাভ হয়। 



ক্রীমন্তাগবত"মাহাত্ময ৬৭৯, 

৪। যেব্যক্তি ভক্তি সহকারে ভাগবতের অদ্ধ-শ্ত্লোক বা 
পাদ-শ্লোকও নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহার সহত্র-গো- 
দানের ফল লাভ হয়! 

৫। পর্পপুরাণে বলিতেছেন £-্াহার গৃহে ভাগবতের 
একটা শ্লে।ক বা! অর্ধ-শ্লোক বা পাদ-শ্লেরকও লিখিত হইয়া অবস্থিতি 
করেন, তীহার গৃহে দেবদেব জনার্দন শ্রীহরি বিরাজমান থাকেন। 

্রীমন্তাগবতে বলিতেছেন £-- 
৬। নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গ। শ্রেষ্ট, দেবতার মধ্যে যেমন 

বিষ শ্রেষ্ঠ এবং বিষুুভক্তের মধ্যে যেমন মহাদেব শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ 
পুরাণ-সমুহেব মধ্যে এই স্রীমন্তাগবত হইলেন শ্রেষ্ঠ । 

৭। এই নির্মল পুরাণ শ্ত্রীমন্ভাগবত বৈষবদিগের অতি 
প্রিয়; ঈহ। ভক্তির সহিত শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার করিলে 

মনুম্যগণ ওব-বন্ধন-খিমুক্ত হইয়া বিধুরলোকে গন করিয়। থাকে। 

বৈষ্ণবশান্ত্-মাহাত্ম্য। 
বৈষ্ণবানি চ শাস্ানি যে শু পঠান্ত চ। 
ধন্ান্তে মানব! লোকে তেষাং কৃষ্ণ; গ্রসাদাত ॥ 

বৈষ্ণবানি চ শান্বান যেহচ্চবস্তি গৃহে নবাঃ। 
সর্ববপাপ-বিনিন্মুক্ত1! ভাস্তি সর্ব-বন্দিতাঃ 
সর্বন্থেনাপি বিগ্রেন্ত্র! কর্তা: শান্্নংগ্রহঃ | 

বৈষবৈস্ত মহাতক্তযা তৃষ্ঠযর্থং চক্রপাণিনঃ ॥ 
তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শান্ত লিখিতং যন্য মন্দিরে । 

তত্র নারায়ণে| ৰেবঃ স্বঘং বসতি নারদ !॥ 



৬৮০ শ্রীশ্রীতক্তিরত্ব-হার ! 

পৌরাণং বৈষ্ণবং শ্লোকং শ্লৌকার্দমথবাঁপি চ। 
শ্লেকগাদং পঠেদ্ যন্ত্র গোসহত্ব-কলং লভেৎ | 
দেবতানামুষীণাঞ্চ যোগিনামপি দুষ্পভং | 
বিগ্রেন্ত্র! বৈষ্ণবং শান্তং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ॥ ১॥ 
মম শান্ত্রাণি যে নিতাং পৃজযন্তি গঠস্তি চ। 
তে নরাঃ কুরু-শার্দঃল! মমাতিথাং গতাঃ পদা॥ ২। 

শ্হরিভক্তিবিলাস-ধৃত স্বন্দপুরাণ-বচন (১*ম বিঃ)। 

স্বন্দপুরাণে বলিতেছেন £-_ 

১। ত্রন্া শ্রানারদকে বলিলেন, ধাহার! বৈষ্ণবশীস্ত্র বণ 
খা পাঠ করেন এ জগতে তাহারাই ধন্য; শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি 

প্রসন্ন হন। বীহারা গৃহে বৈষবশাস্ত্বের পুজা করেন, তাহারা 
সর্ধববিধ-পাপ-মুক্ত হইয়া! সকলের বন্দনীয় হন। হে দ্বিজবর! 

আীভগবানের গ্রীতির নিমিত্ত বৈষ্ণবগণ সর্বস্ব দিয়াও মহাভক্তি ' 
সহকারে বৈষণবশান্ত্র সংগ্রহ করিবেন। হে নারদ! বৈষ্ণবশান্্ 
লিখিত হইয়া যীহার গৃহে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহার গৃহে ব্বয়ং 
নারায়ণ বিরাজ করেন। পুরাণের বিষুমহিমাত্বক একটা শ্লোক 
বা অর্ধ-শ্লোক বা পাদ-শ্লোকও যিনি পাঠ করেন, তিনি সহত্র- 

গো-বানের ফল গ্রাপ্ত হন। হে দ্বিজোত্তম! মনুষ্যের কথা দূরে 

থাকুক, বৈষ্ণবশীস্ত্র দেবগণ, খধিগণ এবং যোগিণেরও ছুল্লভি| 

২। শ্ত্রীরুষণ শ্রঅর্জুনকে বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যাহারা 
নিত্য আমার শান্্-সমূহ পূজা ও পাঠ করে, তাহারা সর্বদা 
আমার আতিথ্যই লাভ করে অর্থাং বৈকুষ্লোক প্রাপ্ত হয়। 

সমাপ্তোইয়ং গ্রন্থঃ। 
(সিহাহ. ভসক 
















